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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W  tym numerze o  sobie 
opowiada Adrian Pietra-
szek – właściciel lokalnej 
rozgłośni radiowej Radio 
Sudety 24 
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StrzeGom
Droga  
do centrum

Trwają prace związane 
z budową ścieżki rowerowej 
oraz przebudową ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Woj-
ska Polskiego w Strzegomiu. 
Kiedy inwestycja będzie 
skończona? 
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StrzeGom
WOŚP 
w Strzegomiu

26. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
w  Strzegomiu był bardzo 
udany. Ile tym razem udało 
się zebrać pieniędzy i co 
licytowano? 
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W Skrócie:

zbiórka krwi

Strzegomski OSiR oraz 
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Strzegomiu kolejny już raz 
przeprowadzili akcję zbiórki 
krwi. Krew oddało w sumie 
19 osób w ilości 8,550 l krwi. 
Kolejną zbiórkę zaplanowa-
nona 13 marca br.

Spotkanie 
z posłem

Burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta spotkał 
się w  połowie stycznia br. 
z  posłem na Sejm RP Ire-
neuszem Zyską. Spotka-
nie dot. realizacji programu 
„Mieszkanie plus” na terenie 
naszego miasta. 

zapłać kartą 

Przypominamy, że w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu można zapłacić kartą 
płatniczą i telefonem. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 132; 19.01.2018 r. Następne wydanie: 02.02.2018 r. Rok Vii ISSN 2299 – 579X. 

Znamy już wykonawcę bu-
dowy Centrum Aktywności 
i  Integracji Mieszkańców 
Wsi Jaroszów – budyn-
ku wielofunkcyjnego ze 
świetlicą w Jaroszowie. Bę-
dzie nim konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budow-
lane INTRABUD Sp. z  o. 
o. ze Świebodzic oraz KMB 
Budownictwo Sp. z  o. o. 
ze Świebodzic, wyłonione 
w  przetargu. Koszt inwe-
stycji wynosi ok. 4,6 mln 
zł. Obiekt ma powstać do 
końca kwietnia 2019 r.

Dla społeczności wsi Ja-
roszów jest to historyczny 
moment, bowiem mieszkańcy 
czekali na tę chwilę ponad 70 
lat. - W największym sołectwie 
gminy Strzegom nie było dotąd 
miejsca, w którym mogłyby się 
odbywać różne spotkania. Teraz 
to się zmieni. Nasze marzenia 
w  końcu się urzeczywistniają 
– mówi Krystyna Lewicka, 
radna z Jaroszowa. 

Prace ruszą lada dzień. Bu-
dynek będzie jednopiętrowy 
(dwie kondygnacje). Na parte-
rze będzie mieściła się remiza 
strażacka OSP Jaroszów tj. ga-
raże, warsztat, magazyn, biuro 
i zaplecze socjalne oraz główna 
sala świetlicy wiejskiej wraz 
z zapleczem kuchennym i so-
cjalnym. Na pierwszym piętrze 
znajdzie się biblioteka z czytel-
nią, Punkt Opieki Społecznej, 
Punkt Informacji Kryzysowej 
i  tzw. sala integracji wiejskiej. 
W budynku będzie winda dla 
osób niepełnosprawnych i  na 
zewnątrz miejsca parkingowe.

Władze Strzegomia nie-
zmiernie się cieszą z  faktu 
powstania centrum aktywno-
ści w Jaroszowie. - Budynek 
ma bardzo dobrą lokalizację. 
Będzie mieścił się w  okoli-
cach szkoły i  boiska Orlik. 

W ten sposób powstanie duży 
kompleks dla mieszkańców 
Jaroszowa, który będzie się 
ładnie komponował z  oto-
czeniem – podkreśla bur-
mistrz Zbigniew Suchyta.  
-  Dziękuję  mieszkańcom 
Jaroszowa, którzy bardzo ak-
tywnie uczestniczyli w  pro-
jektowaniu tego budynku, 
jak również radnym za wszel-
ką pomoc. To będzie jedna 
z  największych inwestycji 
w całej gminie w dwóch naj-
bliższych latach. Dodam, 
że to nie jedyne znaczące 
remonty w  Jaroszowie. Ak-
tualnie  tr wa przebudowa 
budynku komunalnego na 
mieszkania socjalne na te-
renie jaroszowskich Hoteli, 
a już wkrótce rozpocznie się 
termomodernizacja przed-
szkola w  Jaroszowie. Mam 
nadzieję, że jaroszowianie 
będą usatysfakcjonowani – 
dodaje burmistrz. 

O  postępach w  realizacji 
inwestycji w  Jaroszowie bę-
dziemy informować na bieżąco. 
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Otwarcie basenu zaplanowane 
zostało na marzec br.

Obecnie wykonawca rozpoczy-
na rozruch technologii basenowej. 
Przypomnijmy, że pływalnia - zlo-
kalizowana przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 
2 w Strzegomiu - będzie posiadać 
4-torową nieckę basenową o wy-
miarach 8,5 x16,67 m i głębokości 
od 0,9 do 1,35 m, brodzik do 
zabaw dla dzieci ze ślizgawką we-

wnętrzną oraz niewielki kompleks 
odnowy biologicznej, w  skład 
którego wejdą: sauna sucha i mo-
kra oraz sauna na podczerwień 
i jacuzzi. Z „Delfinka” będą mogły 
korzystać przede wszystkim dzieci 
w wieku szkolnym oraz seniorzy 
w ramach zajęć rehabilitacyjnych. 
To będzie z pewnością doskonałe 
dopełnienie bogatej oferty spor-
towo-rekreacyjnej, jaką ma do 
zaoferowania gmina Strzegom. 

Budują centrum

„Delfinek” otwarty już wkrótce!

 W  budynku będą mieścić się m. in.: świetlica, remiza, biblioteka z czytelnią i Punkt Opieki Społecznej

Basen będzie m.in. posiadać 4-torową nieckę, brodzik do zabaw dla dzieci, sauny i jacuzzi

Dobiega końca budowa małej przyszkolnej pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” w Strzegomiu. To bardzo długo oczekiwana przez 
strzegomian, a szczególnie tych najmłodszych, inwestycja.

W tym miejscu stanie budynek wielofunkcyjny w Jaroszowie
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13 grudnia 2017 r. ok. godz. 13.50 
na skrzyżowaniu ul. Kościusz-
ki-Ofiar Katynia w Strzegomiu 
kierujący tirem, wykonując manewr 
skrętu w ul. Ofiar Katynia, uszko-
dził znak drogowy. Czynności wy-
jaśniające przeprowadza Policja.

14 grudnia 2017 r. ok. godz. 
21.45 mężczyzna obnażał się przed 
kobietą na terenie dworca przy ul. 
Dworcowej w Strzegomiu. Cały 
zapis z monitoringu został zabez-
pieczony na polecenie Policji.

21 grudnia 2017 r. ok. godz. 08.10 
na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - 
Promenada przejeżdżający pojazd 
ciężarowy uszkodził krawężnik. 
Właściciel firmy zobowiązał się 
do naprawy krawężnika. Sprawę 
załatwiono polubownie. 

22 grudnia 2017 r. ok. godz. 14.00 
przy skrzyżowaniu ulic Promenada 
- Kościuszki w Strzegomiu doszło 
do zdarzenia drogowego, polegają-
cego na uszkodzeniu słupka drogo-
wego przez kierującego pojazdem 
osobowym. Kierujący kontynuował 
jazdę po chodniku i drodze dla 
rowerów oraz w poprzek ozna-
kowanego przejęcia dla pieszych. 
Sprawa została skierowana do KP 
w Strzegomiu.

23 grudnia 2017 r. ok. godz. 11.45 
przy skrzyżowaniu ulic Promenada-
Kościuszki, wycofujący pojazdem 
osobowym z parkingu, kierowca 
uderzył w znak drogowy i  słup 
oświetleniowy. Zapis z monitoringu 
został zabezpieczony i przesłany do 
KP w Strzegomiu (zdjęcie). 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie….. Okiem strzegomskich kamer

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opo-
wiedzą o sobie samych. W tym numerze Adrian Pie-
traszek – właściciel lokalnej rozgłośni radiowej Radio 
Sudety 24.

Miejsce urodzenia: Świdnica
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: radio z obu stron „sitka”
Największy sukces: do tej pory to córka Sabinka, szczęście 
w życiu dzięki miłości.
Największa porażka: pracoholizm, z którego zaczynam 
sobie powoli zdawać sprawę. 
Największe marzenie: zatrzymać to, czego zatrzymać nie 
można… i mieć czas dla bliskich.
Książka czy film: paradoksalnie ani jedno, ani drugie na 
rzecz muzyki i eksperymentów kulinarnych.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zleżało ode mnie, 
to chciałbym, żeby: ludzie darzyli się szacunkiem, byli 
zdrowi, bogaci i bez zazdrości.
Co podoba mi się w Strzegomiu: impet rozwojowy, 
czystość, bezpieczeństwo i społecznicy, których nie bra-
kuje.
Co mnie denerwuje w Strzegomiu: drobnostki, które po-
jawiają się i znikają, więc nie warto o nich wspominać.

Zajęc ia  p las t yczne, a r-
tystyczne, zręcznościowe, 
teatr ruchu, a także wyjazdy 
do teatru, kina i  wycieczki 
krajoznawczo-turystyczne 
– z  takich atrakcji skorzy-
sta 120 dzieci i  młodzieży 
w  wieku szkolnym z  tere-
nu Strzegomia oraz 5 wsi: 
Rogoźnic y, Gocza łkowa , 
Stanowic, Olszan i Ruska.

Stowarzyszenie  Wspie-
rania  Kul tur y  w  Gminie 
Strzegom „Akcja” – w wyni-
ku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert - otrzyma-
ła dotację celową w  wys. 
123  t y s . z ł  na  rea l i z ac ję 
zadania  pn. „Wspieranie 
rozwoju środowiskowych 
świe t l i c  op iekuńczo-wy-
chowawczych w  środowi-
skach lokalnych, organizacja 
czasu wolnego d la dzieci 
i młodzieży z rodzin niewy-
dolnych wychowawczo oraz 
prowadzenie zajęć profilak-
tycznych.

- Kontynuacja działania 
6 świetlic opiekuńczo-wy-
chowawcz ych  na  te ren ie 

gminy  S t r z egom wynika 
z niedostatecznej ilości form 
zagospodarowania  cz a su 
wolnego dzieciom i mło-
dzieży z rodzin niewydol-
nych wychowawczo, zarów-
no w wioskach, jak i mieście 
- informuje Tomasz Sma-
głowski, prezes Stowarzy-
szenia Wspierania Kultury 
w Gminie Strzegom „Akcja”. 
- Istotną rolę odgrywa za-
pewnienie opieki i pomocy 
w rozwiązywaniu trudno-
ści życiowych, rodzinnych, 
szkolnych, rówieśniczych i 
osobistych – dodaje prezes 
stowarzyszenia.

W świetlicach będą prze-
prowadzane za jęcia : p la-
styczne, artystyczne, zręcz-
nośc iowe, t ea t r  r uchu , a 
także wy jazdy do teatru, 
kina i wycieczki krajoznaw-
cz o- tu r y s t yc zne . Ważną 
kwestią będzie również or-
ganizowanie samopomocy 
koleżeńskiej w nauce oraz 
prowadzenie tematycznych 
spotkań dla rodziców. 

tW

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Na zaproszenie władz samo-
rządowych Strzegomia przyby-
li: biskup świdnicki ks. Ignacy 
Dec, parlamentarzyści, wice-
wojewoda dolnośląski Krzysz-
tof Kamil Zieliński, dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego 
Paweł Czyszczoń, gospoda-
rze ościennych gmin, a  także 
licznie reprezentanci różnych 
grup społecznych, stowarzyszeń 
i  instytucji działających na te-
renie naszej gminy. Spotkanie 
rozpoczęło się od zaśpiewania 
i zagrania kolęd, które wykonali 
członkowie zespołu folklory-
stycznego „Kostrzanie”.

Gospodarzem czwartkowego 
spotkania był burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta, 
który podziękował wszystkim 
za bardzo dobrą współpracę 
z instytucjami różnych szczebli, 
w  wyniku której nasza gmina 

wspaniale się rozwinęła na 
przestrzeni ostatnich 12 mie-
sięcy. Zgromadzeni obejrzeli 
film podsumowujący mijający 
rok, który był pełen znaczących 
inwestycji, m.in. termomoder-
nizacja placówek oświatowych, 
przebudowa ulic Paderewskiego 
i  Matejki, budowa pływalni 
„Delfinek”, rozpoczęcie budowy 
przedszkola wraz z oddziałem 
żłobkowym oraz wiele, wiele in-
nych, na które od dawna czekali 
strzegomianie. Zarówno biskup 
świdnicki, jak i parlamentarzy-
ści w  swoich przemówieniach 
podkreślali, że Strzegom jest 
gminą doskonale zarządzaną, 
przyjazną przedsiębiorcom, 
a  przede wszystkim samym 
mieszkańcom, dla których re-
alizuje się kolejne inwestycje. 
Przepiękne spotkanie zakończył 
symboliczny toast noworoczny.

mk

Spotkanie noworoczne za nami!
W piękny, świąteczno-noworoczny klimat wprowadził wszystkich zespół folklorystyczny „Kostrzanie”

Tradycyjnie, w okresie poświątecznym, w Strzegomiu zorganizowane zostało spotkanie noworoczne, podczas którego 
podsumowano kończący się rok 2017 i złożono sobie życzenia na rok obecny. Uroczystość odbyła się 28 grudnia 2017 r. 
w sali Strzegomskiego Centrum Kultury II.

W uznaniu zasług na rzecz gminy Strzegom i jej mieszkańców burmistrz Strze-
gomia nadał honorowe tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”: Bogusławowi 
Skolakowi, Januszowi Wójcikowi oraz Ryszardowi Golińskiemu, związanymi 
z branżą kamieniarską, które zostały wręczone podczas spotkania.
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Zadanie pn. ,,Ograniczenie 
indywidualnego ruchu zmoto-
ryzowanego w centrum miasta 
poprzez budowę ścieżki rowe-
rowej oraz przebudowę ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu” zostało 
dofinansowane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

- Pod koniec ubiegłego roku 
zrealizowano roboty budowlane 
związane z wykonaniem zato-

ki autobusowej 
o  nawierzchni 
z  kostki gra-
nitowej. Czę-
ściowo zostały 
wykonane robo-
ty przygotowawcze 
i rozbiórkowe na odcinku 
od terenu PKP do drogi krajowej 
nr 5. Częściowo zostały wbudo-
wane obrzeża i krawężniki oraz 
ułożono podbudowę i nawierzch-
nię z kostki betonowej na ciągu 
pieszo-rowerowym. Częścio-

wo ułożono bednarkę oraz rury 
osłonowe celem wykonania   ro-
bót elektrycznych – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-

nej, Ochrony Środowi-
ska i  Wsi w  Urzę-

dzie Miejskim 
w  Strzegomiu.  
- Przy sprzyjają-
cych warunkach 
atmosferycznych 

prace będą konty-
nuowane w zakresie 

nawierzchni ciągu pie-
szo-rowerowego.  Planowane jest 
również rozpoczęcie prac na od-
cinku od terenu PKP w kierunku 
ul. Legnickiej – dodaje Ewelina 
Kowalska. 
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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  *

STYCZEŃ – LUTY 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

14.01–20.01 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

21.01-27.01 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

28.01-03.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06 

kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

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

– 20.00

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

Gmina Strzegom w styczniu 2018 r. 
poinformuje wszystkich właścicieli nie-
ruchomości o wysokości miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Do informacji dołączo-
ny zostanie harmonogram odbioru 
odpadów.
W przypadku potrzeby wydruku mie-
sięcznych blankietów rachunków na 
powyższą opłatę, będą one drukowa-
ne w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu w Wydziale Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi – na in-
dywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości.
 red

Właścicielu 
nieruchomości!

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

nowości w 
TV Strzegom
- Relacja ze spotkania noworocznego 

w Strzegomiu
- 2017 – to był dobry rok (podsumo-

wanie)
- Orszak Trzech Króli
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy zagrała kolejny raz 
- Aleja Rzeźb w budowie
- Będzie Centrum Aktywności Spo-

łecznej w Jaroszowie 

W 2017 r. urodziło się 117 
dziewczynek i 145 chłopców. 
Najpopularniejsze imiona 
chłopców to Szymon, To-
masz i Antoni a dziewczynek 
Hanna, Zuzanna i Zofia.

Zmarło 90 mężczyzn i  60 
kobiet.

L i c z ba  s t a ł yc h  m i e s z -
kańców gminy S trzegom 
(stan na 31 grudnia 2017 r.)  
to  25.559  o sób, z   cz ego 
w  Strzegomiu zamieszkuje 
15.820, a na terenie sołectw 
– 9.739 osób.

Na pobyt stały zameldowa-
no w 2017 r.  536, a na pobyt 
czasowy 721 osób.

Zarejestrowanych rozwodów 
w roku 2017 – 62 rozwody.

Liczba  zawar tych mał-
żeństw na terenie  gminy 
S t r z egom -  ogó ln ie  139 
ślubów, w tym 52 zawartych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu, 87 -  zawarte 
w sposób określony w art. 1 
§ 2 i  3 kodeksu rodzinnego 
i   opiekuńczego (konkor-
daty).

Gmina w statystykach 

Droga do centrum w budowie
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace będą kontynuowane w zakresie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

Przypominamy o możliwości 
bezpłatnego usuwania wyro-
bów zawierających azbest. In-
formujemy, że - tak jak w latach 
poprzednich - w 2018 r. gmina 
Strzegom zamierza przystąpić 
do programu organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
mającego na celu usuwanie 
odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest.

W  ramach realizacji zada-
nia zabierane będą elemen-
ty zawierające azbest, teren 

zostanie oczyszczony z  pyłu 
azbestowego, a odpady zostaną 
przekazane do unieszkodli-
wienia. Mieszkańcy gminy nie 
poniosą kosztów za w/w czyn-
ności. Jedynym wydatkiem po 
ich stronie pozostanie wyko-
nanie np. nowego pokrycia 
dachu.

Deklaracje usunięcia wyro-
bów zawierających azbest nale-
ży składać do dnia 26.01.2018 r. 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu - Wydział Obsługi 
Interesanta – pokój nr 15.

red

Bezpłatne usuwanie azbestu 

Od początku stycznia br. 
rozpoczęto kontynuację robót 
w zakresie drogowym. Oczysz-
czany jest teren, karczowane 

są krzewy i demontowana jest 
mała architektura. Zapocząt-
kowano również prace roz-
biórkowe i  przygotowawcze 

pod podbudowę, a  następnie 
ułożenie nawierzchni. Wy-
konawcą przedsięwzięcia jest 
PPUH Steinbudex – JM ze 
Świdnicy.

Przypomnijmy, że wzdłuż 
Alei Rzeźb finalnie ustawione 
zostaną rzeźby, które powsta-
ły i  będą powstawać w  trak-
cie strzegomskich plenerów 
kamieniarskich. Dodatkowo 

powstaną alejki spacerowe, 
stanowiące dojście do rzeźb, 
wraz z oświetleniem i elemen-
tami małej architektury (np. 
ławki, kosze, stojaki na rowery), 
fontanna, zdroje uliczne i zago-
spodarowanie zieleni.

O  postępach w  pracach bę-
dziemy informować na bie-
żąco.

tW

Budowa Alei rzeźb nabiera tempa
Aktualnie oczyszczany jest teren, karczowane są krzewy i demontowana jest mała architektura

Mimo zimy, prace na ul. Al. Wojska Polskiego posuwają 
się do przodu. Aleja Rzeźb, która zlokalizowana będzie po 
prawej stronie ul. Al. Wojska Polskiego (w kierunku torów), 
jest realizowana w ramach czesko-polskiego projektu pn. 
„Szlak Kamienia”.

Trwają prace związane z  budową ścieżki rowerowej oraz 
przebudową ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu. Wartość projektu to ok. 2,14 mln zł, z czego 
dofinansowanie to ok. 1,27 mln zł. Wykonawcą jest Świd-
nickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Inwestycja 
zostanie zrealizowana do końca lipca 2018 r.
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W ramach termomoderni-
zacji przeprowadzono również 
wymianę ogrzewania, a także 
gruntowny remont holu i szatni. 

Całość zadania to koszt ok. 760 
tys. zł, w tym dofinansowanie w 
wysokości ok. 470 tys. zł.

Cała społeczność przed-
szkola z wielkim optymizmem 
czekała na termomodernizację 
tej placówki. - Cieszymy się, 
że prace przebiegały sprawnie 
i nie zakłóciły pracy przed-
szkola, a co najważniejsze 
zostały zakończone w całości 
w wyznaczonym terminie. 
Teraz możemy pochwalić 
się pięknym przedszkolem. 
Mieniąca się pastelowymi 
kolorami elewacja zachwyca 
dzieci, naszych rodziców i 
mieszkańców Strzegomia – 

mówi dyrektor przedszkola 
Wiesława Górka.

Wszyscy wyrażają zadowo-
lenie z przeprowadzonej in-
westycji, bo udało się stworzyć 
piękny, estetyczny i przyjazny 
dzieciom budynek. Poprawiły 
się także warunki pracy. Re-
zultatem termomodernizacji 
będzie redukcja ubytków ciepła. 
Zmniejszy się koszt ogrzewania 
i utrzymania obiektu. 

Po przeprowadzonej termo-
modernizacji optymistyczne 
przedszkole „Miś Uszatek” jest 
dumą przedszkolaków, pracow-
ników i rodziców.

red

Wielka metamorfoza Przedszkola nr 2
Rezultatem termomodernizacji będzie redukcja ubytków ciepła. Zmniejszy się koszt ogrzewania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Podobnie jak w latach ubie-
głych, stołówka charytatywna 
działająca przy Parafii pw. Św. 
App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu będzie przygotowywać 
i wydawać gorące posiłki dla 
naszych mieszkańców. 

S t r z egomska  s to łówka 
otrzymała środki finansowe 
na ten cel z  budżetu gminy 
Strzegom w  wys. 142 tys. 
zł. Środki zostały przyznane 
w  ramach rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania pu-
blicznego z  obszaru pomocy 
społecznej, w  tym rodzinom 
i  osobom w  trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywa-

nia szans tych rodzin i  osób 
w 2018 r.

- Zapewnimy gorące posiłki 
dla grupy ok. 180 osób. Zakła-
damy ugotowanie i wydanie ok.  
52 tys. litrów gorących posił-
ków i rozdanie 13 tys. bochen-
ków – informuje ks. prałat 
Marek Babuśka, proboszcz 
strzegomskiej parafii. – Sto-
łówka będzie czynna przez 
301 dni tj. codziennie oprócz 
świąt i  dni ustawowo wol-
nych od pracy oraz Wigilii 
i  Wielkiej Soboty – dodaje 
prałat. 

Prz y  rea l i z ac j i  z adania 
zatrudnionych jest 5 osób. 

red

Pomoc potrzebującym

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego 
otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych z obszaru 
przeciwdziałania uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym w 2018 roku, 
gmina Strzegom przyznała środki na 
organizację wypoczynku zimowego 
z  programem profilaktycznym lub 
terapeutycznym (półkolonie – mi-
nimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej pozostającej w mieście i na 
wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin 
zagrożonych problemem alkoholo-
wym, problemami narkomanii. 
1) Stowarzyszenie Pedagogów i Psy-
chologów Gminy Strzegom – przy-
znana kwota dotacji 10.415,00 zł

Zimowisko dla dzieci i młodzieży 
odbywać się będzie w dniach 15-19 
stycznia br. w PSP nr 3 w Strzego-
miu. Zadaniem objęci będą ucznio-
wie PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP 
w Jaroszowie i PSP w Goczałkowie. 
W  czasie zajęć będą prowadzone 
zajęcia profilaktyczne i  projekt 
edukacyjny pt. „Zamkowe opowie-
ści”. Podczas pobytu na zimowisku 
odbędą się 2 wyjścia na lodowisko 
w Strzegomiu i  1 wyjście do kina 
SCK. Zostaną również zorganizo-
wane dwie wycieczki (Książ i kryta 
pływalnia w Żarowie). 
2) Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 w  Strzegomiu 
– 12.000,00 zł
Będą zorganizowane dwa 5-dniowe 
turnusy półkolonii: 15-19.01 i 22.01-
26.01. W  sumie w  półkoloniach 
weźmie udział 90 osób (w wieku 6-13 
lat). W programie półkolonii przewi-
dziano 2 lub 3 wycieczki autokarowe 
(Ścinawa, Duszniki Zdrój, Żarów) 
oraz organizację zajęć sportowych, 
plastycznych i rekreacyjnych, a także 
codzienny blok zajęć profilaktycz-
nych. Zostaną zorganizowane wyjścia 
na lodowisko i seans filmowy do kina 
SCK. Dzieci wezmą udział także 
w warsztatach chemicznych. 
3) Stowarzyszenie Wspierania Kul-
tury w Gminie Strzegom „Akcja” 
– 5.700,00 zł
Zajęcia dla 40 dzieci (w wieku 7-13) 
zostaną zorganizowane w dniach 16-
25 stycznia br. Będą się one odbywały 

w Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu. W ramach 
zadania realizowany będzie program 
profilaktyczny, zorganizowane zosta-
ną quizy, konkursy, zabawy edukacyj-
ne, integracyjne, warsztaty plastyczne 
i teatralne, wyjścia do kina 3D w SCK 
oraz wycieczki wyjazdowe. 
4) Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” 
– 4.150,00 zł
W dniach 15-19 stycznia br. zostanie 
zorganizowany cykl zajęć profilaktycz-
no-sportowych z programem profi-
laktycznym dla 50 dzieci z Kostrzy 
i okolic pn. „Wypoczywam zdrowo, 
sportowo i bezpiecznie”. Stowarzy-
szenie zorganizuje 4 wycieczki: do 
Wrocławia (m. in. Wystawa Klocków 
Lego), na krytą pływalnię i kręgielnię 
do Jawora, do kina SCK w Strzegomiu 
i na zajęcia warsztatowe w Legnicy. 

5) Uczniowski Klub Sportowy „LO” 
Strzegom – 6.565,00 zł
Półkolonia dla młodzieży odbędzie 
się w dniach 22-26 stycznia br. W jej 
ramach stowarzyszenie zorganizuje: 
Mistrzostwa Strzegomia w Sudoku, 
zajęcia z programowania i szyfrowa-
nia, wyjazd do Opery Wrocławskiej, 
warsztaty dziennikarskie i  zajęcia 
muzyczno-wokalne. 
6) Koło Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Strzegomiu – 2.880,00 zł
Zajęcia (15-19 stycznia br.) będą 
przeznaczone dla 16 uczniów (6-25 
lat) z niepełnosprawnością intelek-
tualną. W ramach zadania zorganizo-
wane zostaną zajęcia: profilaktyczne, 
artystyczne, sportowo-rekreacyjne, 
zajęcia z  gospodarstwa domowe-
go i wycieczki oraz wyjścia (m. in. 
kino SCK w Strzegomiu, kręgielnia 

w Świebodzicach, basen w Żarowie 
i zagroda edukacyjna w Mościsku). 
7) Stowarzyszenie Przyjaciół Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu „Przyjaciele czwórki” 
– 12.000,00 zł
Wypoczynek zimowy w formie pół-
kolonii będzie odbywał się w dniach 
22-26 stycznia br. Weźmie w nim 
udział 90 dzieci z całej gminy Strze-
gom. Uczniowie będą uczestniczyć 
w  zajęciach profilaktycznych oraz 
zajęciach sportowych w sali gimna-
stycznej i na lodowisku. 
W ofercie są wyjazdy do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, 
do Zamku Książ (zajęcia edukacyj-
ne) i kina Cinema 3D w Świdnicy. 
Uczestnicy wezmą udział również 
w warsztatach decoupage.
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Podopieczni Austriaka Stefa-
na Horngachera rozpieszczają 
kibiców swoimi wynikami, nic 
więc dziwnego, że ślad za naszy-
mi skoczkami jeździ duża liczba 
Polaków, którzy mocno kibicują 

Kamilowi Stochowi i spółce.
Każdy, kto dokładnie oglądał 

transmisję noworocznego kon-
kursu w niemieckim Garmisch-
Partenkirchen, zauważył dużą 
biało-czerwoną flagę z wyraźnym 

nap i sem 
STRZEGOM. Flaga kilkakrot-
nie była pokazywana w  trakcie 
konkursu (zwłaszcza po udanych 
skokach polskich reprezentantów) 

i w serwisach sportowych na 
antenie Telewizji Polskiej. 

Strzegomianie zapew-
ne zastanawiali się, kto 
miał tę niewątpliwą 
przyjemność oglądać na 

żywo zmagania w Ga-Pa. 
Okazało się, że to rodzina 

państwa Górów, którzy relacjo-
nowali swój pobyt na skoczni za 
pośrednictwem Facebook’a. 

- Niezmiernie się cieszymy, 
że w  9-osobowym składzie 

mogliśmy kibicować naszym 
skoczkom w Garmisch-Parten-
kirchen. Atmosfera na skoczni 
była kapitalna, a  polscy kibice 
wspaniali. Byliśmy na pewno 
głośniejsi niż kibice z Niemiec. 
Dodam, że mieliśmy również 
okazję udzielić wywiadu w TVP 
Info – mówi strzegomianin Ma-
rian Góra. – Po zamieszczeniu 
kilku postów na Facebook’u, 
od razu pojawiły się bardzo 
pozytywne komentarze wraz ze 

zdjęciami naszej flagi z napisem 
Strzegom. Znajomi dziękowali 
za dużą promocję naszego mia-
sta w ogólnopolskich mediach 
– dodał Marian Góra. 

Dla państwa Górów była to 
już druga z rzędu wizyta w Gar-
misch-Partenkirchen. Rodzina 
już planuje kolejną wizytę na 
„Turnieju Czterech Skoczni”. 
Tym razem chcieliby odwiedzić 
także Oberstdorf, Innsbruck 
i Bischofshofen. 

kasa na zimowy wypoczynek

Strzegomianie na Turnieju czterech Skoczni

Nasi uczniowie spędzają ferie zimowe na półkoloniach organizowanych z budżetu gminy Strzegom. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych mieszkańców?

Po zamieszczeniu kilku postów na Facebook’u znajomi dziękowali za dużą promocję naszego miasta w ogólnopolskich mediach – podkreśla Marian Góra

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu zakończy-
ła się termomodernizacja. 
Budynek zmienił się nie do 
poznania, a kolorowa i opty-
mistyczna elewacja zachwy-
ca wszystkich, szczególnie 
zaś – czemu nie można się 
dziwić – małych mieszkań-
ców miasta. 

W województwie dolnośląskim trwają właśnie ferie zimowe. 
Władze gminy Strzegom nie zapominają o najmłodszych, prze-
kazując środki finansowe z budżetu gminy na organizację pół-
kolonii. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 54 tys. zł.

Na przełomie 2017 i 2018 r. zdecydowana większość naszych 
rodaków emocjonowała się znakomitymi występami naszych 
skoczków narciarskich w „Turnieju Czterech Skoczni”. 
Kapitalną wręcz formę zaprezentował Kamil Stoch, który 
jako drugi zawodnik w historii wygrał wszystkie konkursy 
w ramach jednej edycji niemiecko-austriackiej imprezy.

Grupa 180 osób nie pozostanie bez gorącego posiłku, co zwłaszcza w okresie 
zimy  zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu organizmu,  a w przypadku 
bezdomnych – wegetujących w opuszczonych mieszkaniach i altankach jest 
często na wagę życia i śmierci. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

janusz: witam panie burmistrzu, 
wiem że temat pojawia się tutaj 
około raz na pół roku, ale problem 
występuje niestety ciągle - ulica 
gen. Andersa znów jest dziurawa 
jak ser szwajcarski. Po ostatnich po-
prawkach w czerwcu nie wiem, czy 
wytrzymała miesiąc w „dobrym” 
stanie. rozumiem, że nie ma pienię-
dzy na jej wykonanie w całości, więc 
może na razie udałoby się zamówić 
cyklicznie równanie tej drogi? mam 
wrażanie, że dopóki temat tutaj się 
nie poruszy, to nikt się tą ulicą nie 
interesuje. Przy okazji chciałbym 
także zwrócić uwagę na wystające 
na drogę drzewa zarówno na ulicy 
Andersa, jak i Piłsudskiego – na 
pewno przydałoby się je wyciąć/
przyciąć. 

Niestety, gdybym chciał zre-
alizować wszystkie oczekiwania, 

musiałbym mieć dodatkowe mini-
mum 200 mln zł. Dlatego muszę 
stopniowo realizować zadania i 
oczekiwania mieszkańców. Takich 
nawierzchni mamy w gminie 
bardzo dużo i najpierw budujemy 
drogi, tam gdzie ludzie od 1945 
r. chodzą po klepisku. W 2018 r. 
realizujemy Osiedle w Rogoźni-
cy, a w roku przyszłym Osiedle 
w Goczałkowie. Ulica Andersa 
będzie wyrównana wiosną. 

maria: dzień dobry panie bur-
mistrzu. mam pytanie. czy odbył 
się w listopadzie 2017 r. przetarg 
na wykonanie dróg w rogoźnicy w 
2018? jeśli tak, to czy można gdzieś 
znaleźć informację na ten temat? z 
góry dziękuję za odpowiedź.

W grudniu 2017 r. ogłoszony 
został na stronie BiP Gminy 
Strzegom oraz w Biuletynie Za-
mówień Publicznych przetarg nie-
ograniczony na roboty budowlane 
w celu wyłonienia wykonawcy 
na roboty budowlane pn. ,,Prze-
budowa dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w Rogoźnicy”. 
W wymaganym terminie wpły-
nęły 4 oferty. 08.01.2018 r.. odbyło 
się komisyjne otwarcie ofert, z 
czego najniższą ofertę złożyła 
firma Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów w 
Świdnicy w kwocie 1 260 050,41 
zł brutto. Na dzień dzisiejszy 
trwa procedura przetargowa, po 
zakończeniu której wyłoniony zo-
stanie wykonawca robót, z którym 
zostanie podpisana umowa.

mieszkaniec ruska: czy istnieje 
możliwość remontu części drogi, 

która znajduje się jeszcze w/g 
znaku na terenie naszej gminy? 
mowa tutaj o drodze od miejsco-
wości lasek do drogi krajowej nr 
5. droga jest w opłakanym stanie, 
a wiele osób dojeżdża codziennie tą 
drogą do pracy w kierunku ujazdu 
górnego, środy śląskiej, czy nawet 
samej autostrady A4.

Droga ta nie jest drogą gminną, 
tylko powiatową. Według mnie 
jest bardzo mała szansa na remont 
tej drogi. 

sztygar: witam pana burmi-
strza. Piszę z zapytaniem, czy jest 
jakiś plan na remont chodnika/
nawierzchni drogowej przy ulicy 
bankowej?

Nie, nie ma. 

mieszkaniec: czy są planowane 
jakieś inwestycje związane z mał-
pim gajem albo czy to co zostało 
napisane 10 lat temu przez pana 
poprzednika zostanie dotrzy-
mane?

W chwili obecnej jesteśmy na 
etapie przygotowywania koncepcji 
zagospodarowania Fort-Gaju, 
którą jako fiszkę wstępną chcemy 
złożyć we wspólnym projekcie z 
miastem partnerskim Horice, Do-
bromierzem i Fundacją z Morawy 
do programu „Interreg”. Walczy-
my o 450 tys. euro. Przypomnę, 
że z tego programu otrzymaliśmy 
700 tys. euro na „Szlak Kamienia”. 
Pomysł jest taki, by na baszcie 
powstała wieża widokowa. Teren 
parkowy byłby fortem Bractwa 
Joannitów, który byłby ogólnie 
dostępny, a znajdowałaby się tam: 
warsztat stolarski, kuźnia, warsz-

tat garncarski i miejsce na grilla. 
Chodzi o to, by było to miejsce 
aktywizujące dzieci, młodzież, 
rodziny, które mogłyby przyjść tam 
i aktywnie spędzić czas. Taka jest 
intencja tego programu. Pomysł 
jest, jest szansa na pieniądze, ale 
to potrwa, bo fiszki wstępne są 
składane do końca marca. Konkurs 
ogłoszony zostanie z końcem roku, 
a rozstrzygnięcie będzie w 2019 r.

Adam: kiedy zostanie zrobiona 
droga w strzegomiu przy ul. gen. 
władysława Andersa? na dzień 
dzisiejszy ciężko przejechać sa-
mochodem, a co dopiero przejść po 
błocie, które jest na całej drodze.

Wiosną zostanie odnowiona 
nawierzchnia szutrowa. 

zbigniew: Panie burmistrzu, do 
czego służy skocznia zbudowana 
na skrzyżowaniu bankowej z 
Paderewskiego? jeśli ma być dla 
narciarzy, to chyba drogowcy zbyt 
niską ją wybudowali. Proszę inter-
weniować w tej sprawie!

Jest to świetny spowalniacz pręd-
kości w centrum miasta. Miałem 
wiele skarg o rozwijaniu prędkości 
pojazdów na ul. Paderewskiego, 
a szczególnie na ul. Bankowej w 
kierunku od banku w dół. Jeśli 
ktoś jedzie dozwoloną prędkością, 
to skocznia na pewno nie prze-
szkadza. Jeśli ktoś nie przestrzega 
prędkości, to jeśli raz wykona 
skok, to więcej nie będzie chciał go 
powtórzyć. Takie rozwiązania tech-
niczne stosowane są już w wielu 
centrach miast. Ul. Kościuszki jest 
przykładem, jak można ograniczyć 
prędkość szaleńcom. 

Anka: witam panie burmistrzu. 
Ponawiam pytanie odnośnie re-
montu ul. 3 maja oraz rybnej. jest 
szansa, że uda się to w przyszłym 
roku? druga kwestia, którą chcia-
łam poruszyć dotyczy przejścia 
dla pieszych na ul kasztelańskiej, 
na wysokości netto. to, które było 
przed remontem, było w bardzo 
niebezpiecznym miejscu na za-
kręcie. wystarczy zwrócić uwagę, 
ile osób przechodzi w miejscu 
bardziej bezpiecznym, a tam nie-
stety nie ma pasów. widziałam, 
że kwestia tych pasów była już 
nieraz poruszana, więc myślę, 
że warto zasugerować się tym co 
uważają korzystający z owych 
pasów. Pozdrawiam

Niestety, w kwestii usytuowania 
pasów decyzje podejmowane są z 
wytycznymi dot. bezpieczeństwa. 
Na zakręcie nie robi się przejścia 
dla pieszych. Wyjaśniałem ten te-
mat już kilka razy i nic od tej pory 
się nie zmieniło w przepisach. 
Przypominam, że zarządcą drogi 
jest Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei. Jeśli chodzi o ul. 3 Maja, to 
w tym roku chcemy zaktualizować 
projekt i wprowadzić do realizacji 
w roku 2019 r. 

rodowity: witam. Panie burmi-
strzu mija już drugi rok, jak wodo-
ciągi pozostawiły dwie dziury w 
nowo wyremontowanej jezdni na 
Al wojska Polskiego. długo jeszcze 
będziemy jeździć po niechlujnie 
wykończonych wykopach (na wy-
sokości stacji paliw orlen kawałki 
kostki i na wysokości tauronu oraz 
szkoły specjalnej, gdzie asfalt już sie 
dawno zapadł).

Dziury te będą naprawione 
wiosną, kiedy będzie wylewana 
ostatnia warstwa na ul. Kaszte-
lańskiej. Sam pilnuję tej sprawy. 
Będzie zrobiona i to porządnie. 

strzegomiak: czy jest szansa na 
wykupienie strzelnicy i jej reno-
wację? ja i wielu moich przyjaciół 
byśmy chodzili na takową.

Nie przewidujemy takich dzia-
łań. Wiem, że w Ministerstwie 
Obrony Narodowej zaplanowane 
są pieniądze na budowę strzelnicy 
w każdym powiecie, ale to są de-
cyzje powiatu i rządu.

mama z godzieszówka: Panie 
burmistrzu, co się stało z naszym 
placem, którego ani słychu ani 
widu? tyle planów, tyle chwalenia 
w gazetce. dzieci pytają, a tu wstyd 
- placu nie ma. wszyscy zasługują 
w tej gminie na plac zabaw - nasza 
wieś najwyraźniej nie. takie to 
obiecanki cacanki, a później lipa.

Ja się nie wstydzę, bo podejmu-
jemy wszelkie działania, by ten 
teren, który gmina zakupiła, zago-
spodarować. Pani wie, że ten plac 
i w Skarżycach miał być i będzie 
dotowany z „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich”. Umowę 
z Urzędem Marszałkowskim 
podpisaliśmy końcem grudnia 
ubiegłego roku. 15 stycznia 2018 
r. został rozstrzygnięty drugi 
przetarg, gdzie koszt budowy 
tych dwóch placów spadł ponad 
100 tys. zł w porównaniu do 
pierwszego przetargu. Nie mogę 
wydawać pieniędzy pod presją 
mieszkańców. Po podpisaniu 
umowy zacznie się realizacja 
zadania. 

Strzegomianie już trzeci rok z rzędu uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, który odbył się w sobotę, 6 stycznia br. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego radosnego i wyjątkowego 
wydarzenia.

Orszak przemaszerował przez Strzegom
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Rekordowe wydatki na 
inwestycje 

Dochody budżetu gmi-
ny w  2018 r. będą wynosić 
122 755 195,50 zł, zaś wydatki 
133  157  133,06 zł. Deficyt 
w wysokości 10 401 937,56 zł 
zostanie pokryty przychodami 
z  zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów war-
tościowych oraz kredytów 
i pożyczek. 

Jak podkreślał na sesji bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta, budżet na 2018 r. 
będzie niezwykle ambitny 
i niesamowicie trudny. Z jed-
nej strony będzie kontynuacją 
zaczętych jeszcze w  2017 r. 
inwestycji, z  drugiej będzie 
dotyczył nowych wyzwań. - 
Po raz pierwszy w najnowszej 
historii naszej gminy na in-

westycje przeznaczamy ponad 
40 mln zł, czyli o ok. 18 mln 
zł więcej niż przed rokiem. 
Ok.17,1 mln zł stanowią wy-
datki na oświatę, natomiast 
ok. 9,5 mln zł to wydatki na 
przebudowę oraz remonty 
dróg i  chodników na terenie 
całej gminy Strzegom – mówił 
burmistrz. 

Najważniejszą inwestycją 
drogową będzie remont ul. 
Dolnej w  Strzegomiu. Poza 
tym warto wspomnieć o  bu-
dowie ścieżki rowerowej oraz 
przebudowie ciągów pieszych 
wzdłuż ul. Al. Wojska Pol-
skiego, czy też przebudowie 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Rogoźnicy. 

Wśród inwestycji oświato-
wych na pierwszy plan wy-
suwa się budowa pasywnego 

przedszkola wraz z oddziała-
mi żłobkowymi. Nie zabraknie 
również kontynuacji moder-
nizacji obiektów szkolnych 
i  przedszkolnych oraz finału 
budowy krytej pływalni „Del-
finek”. Ważne inwestycje poja-
wią się również w Jaroszowie, 
gdzie nastąpi przebudowa bu-
dynku komunalnego na miesz-
kania socjalne oraz budowa 
centrum aktywności i  inte-
gracji mieszkańców tej wsi. 
W budżecie są środki także na 
realizację budżetu obywatel-
skiego: remont i modernizację 
podwórka pomiędzy ul. Boh. 
Getta a Świdnicką, moderni-
zację placu zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym Publicznego 
Przedszkola nr 2 oraz budo-
wę „Gwiezdnego podwórka” 
na terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2.

Pozytywną opinię nt. budże-
tu naszej gminy przedstawiła 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa we Wrocławiu oraz radny 
Janusz Flaman, przewodni-
czący Komisji Budżetu, Finan-

sów, Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Swoje zadowolenie – podczas 
wystąpień - wyrazili również 
radni: Roman Asynger, Paweł 
Rudnicki i  przewodniczący 
Tomasz Marczak. Ten ostatni 
podziękował władzom Strze-
gomia i radnym za współpracę.  
- Dziękuję burmistrzowi Strze-
gomia Zbigniewowi Suchycie, 
zastępcy burmistrza Wiesła-
wowi Witkowskiemu oraz 
wszystkim radnym za wzor-
cową współpracę w  realizacji 
dotychczasowych inwestycji 
oraz planowaniu przyszłych – 
podkreślał Tomasz Marczak.  
– Dziękuję też za to, że cała 
energia skupiona jest na zmie-
nianiu gminy Strzegom, a nie 
na jałowych dyskusjach i po-
litycznych sporach. To będzie 
dobry rok odważnych i  waż-
nych inwestycji, które zreali-
zujemy dzięki bardzo dobrej 
współpracy – podsumował 
przewodniczący strzegomskiej 
rady. 

tW

- To, że kolejny raz dopo-
sażyliśmy tę siłownię, wyni-
kało z sugestii i podpowiedzi 
samych mieszkańców, którzy 
prosili o  kolejne urządzenia 
do ćwiczeń. Nie pozostało 
nam nic innego, tylko dokupić 
z funduszu sołeckiego na rok 
2017 podwójnego jeźdźca 
i podwójny rower. Koszt za-
kupu wyniósł 13 tys. zł. Teraz 

mamy już komplet elementów, 
które w sumie kosztowały 40 
tys. zł – informuje Zdzisław 
Kudyba, radny i sołtys Strze-
gomia. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tej siłowni. Jest 
to wręcz idealne miejsce do 
ćwiczeń. Atmosfera parku 
powoduje, że aż chce się tam 
przebywać i  systematycznie 
uprawiać gimnastykę na świe-

żym powietrzu – 
doda j e  Zdz i-
sław Kudyba. 
Wc z e ś n i e j 
w y k o n a n o 
odpowied-
n i e  p o d -
ł o ż e  p o d 
u r z ą d z e -
n i a .  P o -
nadto za-
montowano 
ławkę. 

Z   s i ł o w -
n i  kor z y s t a j ą 
mieszkańc y  n ie 

tylko okolicznych 
d o m o s t w, l e c z 

również strzego-
mianie z innych 
części miasta. 
Można tam 
spotkać tak-
że uczniów 
szkoły śred-
niej oraz ro-
dziców, któ-

rych pociechy 
bawią  s ię  na 

pobliskim placu 
zabaw.

tW

Budżet przyjęty

zaproszenie na ćwiczenia pod chmurką

- To będzie dobry rok odważnych i ważnych inwestycji, które zrealizujemy dzięki bardzo dobrej współpracy – powiedział Tomasz Marczak, przewodniczący Rady

Atmosfera parku powoduje, że aż chce się tam przebywać i systematycznie uprawiać gimnastykę na świeżym powietrzu

Siłownia zewnętrzna zlokalizowana pomiędzy ulicami 
Dolną a Krótką cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dlatego Rada Sołecka sołectwa Strzegom podjęła decyzję 
o doposażeniu siłowni o dwa nowe elementy.

Wszyscy obecni radni (17) zagłosowali za podjęciem uchwa-
ły w sprawie budżetu gminy Strzegom na 2018 r. W nowym 
roku kwota wydatków inwestycyjnych będzie wynosiła po-
nad 40 mln zł! Posiedzenie strzegomskiej Rady Miejskiej 
odbyło się 28 grudnia 2017 r.
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Wygraj wejściówki do kina Sck! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który polski aktor zagrał główną rolę w komedii romantycznej pt. „Podatek od miłości”, która wejdzie do polskich kin 
pod koniec stycznia?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 20-21 stycznia 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

„Coco” DUBBING
19 stycznia, godz. 11.00
23 stycznia, godz. 11.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
„Kumple z dżungli” DUBBING
20 stycznia, godz. 15.00
21 stycznia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
„Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” 
DUBBING 3D
20 stycznia, godz. 18.00

21 stycznia, godz. 18.00
27 stycznia, godz. 18.00
28 stycznia, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
+ okulary 3D wielokrotnego użytku 
– 4,50 zł
„Barbie: Delfiny z Magicznej Wy-
spy”
27 stycznia, godz. 15.00
28 stycznia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

co w kinie Sck?
konkurs !   konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Poranny telefon staje się 
początkiem splotu wyda-
rzeń, które całkowicie zmie-
nią jego życie. W dziwnych 
okolicznościach dowiaduje 
się, że jest prawdopodobnie 
ojcem kilkunastoletniego 
chłopca, który zachorował, 
bo mieszkał w bezpośred-
nim sąsiedztwie jego fa-
bryki, która od początku 
zatruwa okolicę.

Mężczyzna przeżywa 
prawdziwy szok. W jednej 
chwili będzie musiał stawić 
czoło samemu sobie, rozli-
czyć się ze swoim egocen-
tryzmem oraz spróbować 
naprawić życie.

elżbieta Gadula 
Biblioteka Publiczna 

w Jaroszowie

rozliczyć się ze samym sobą
Strzegomscy bibliotekarze polecają dobre książki. Tym razem „Rachunek” Bogdana Nurzeja

Udało się to doskonale, puszki 
były pełne! Łącznie zebrano 
29 017,67 zł. Natomiast w sali 

widowiskowej SCK I już o godz. 
15.00 rozpoczęły się prezentacje 
amatorskich grup artystycznych. 

Można było podziwiać występy 
najmłodszych artystów, dzieci ze 
strzegomskich przedszkoli nr 2 i 

3, uczniów PSP nr 2 i 4, dzieci z 
sekcji pianina SCK, grupy tanecz-
ne z Akademii Ruchu i Tańca 
Bans. Gościnnie z Bansem 
wystąpiła grupa tańca lati-
no ze Środy Śląskiej. Na 
scenie wystąpił zespół 
„Ślad”, czyli bracia Ra-

fał i Andrzej Oryńczakowie. O 
godz.20.00 

publicz-
ność 

u d a -
ł a  s i ę 

na parking 
przy SCK I, aby obejrzeć pokaz 
sztucznych ogni czyli tradycyjne 
„światełko do nieba” . 

Licznie przybyła publiczność 
chętnie brała udział w licyta-
cjach, otwierając serca, ale też i 
portfele. Wylicytować można 
było oprócz gadżetów WOŚP 
słodycze z lokalnych cukierni i 
od osób prywatnych. Do licytacji 
przekazano także dwie koszulki z 
igrzysk olimpijskich w Atlancie 
i Rio de Janeiro, pluszaki, ręcz-
ne poduchy, obraz oraz pejzaż 
wykonany haftem krzyżyko-
wym. Wylicytować można było 

również granitowe spinki do 
koszuli i zestaw piszący, zestaw 
porcelany, cukiernicę, porcelano-
wą lalkę, koszulkę z autografami 
komentatorów sportowych, ze-
stawy ostrzegawcze, gadżety dla 
dzieci, kalendarze od strażaków i 
„Granitowej galerii”. Licytowano 
także zaproszenie na sesję zdję-
ciową i bon na renowację lakieru 
w samochodzie. Nie zabrakło 
więc emocji, ale też i osób, które 
wspomogły finansowo WOŚP 
i to w sposób znaczący. Były 
rodziny, które kilkakrotnie brały 
udział w licytacjach. 

Jedną z atrakcji było wspólne 
morsowanie zorganizowane 
przez społeczność „Strzegomska 
Dwunastka” i OSP Goczałków 
na parkingu SCK. Można też 
było podziwiać samochody raj-
dowe. 

O wolontariuszy zadbała znana 
sieć barów szybkiej obsługi ze 
Strzegomia, która przekazała 
zestawy posiłkowe. Inna firma 
ufundowała ciasta. Wielkie po-
dziękowania dla pani Żanety i 
pana Piotra. 

Otworzyli serca i portfele...
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzegomiu był udany. Łącznie zebrano 29 017,67 zł. Zapraszamy do udziału już za rok

Jarek jest młodym człowiekiem sukcesu. Szefuje dużej 
firmie chemicznej w północno-zachodniej Polsce. W osią-
ganiu celów nie liczy się z  niczym i  nikim. Ma bliskich 
współpracowników, ale nie ma przyjaciół. Ma dziewczyny, 
ale z żadną nie potrafi związać się na dłużej.

Strzegomskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie wspaniałej 
strzegomskiej młodzieży – wolontariuszom, licytującym, ale też i darczyńcom. 
SCK dziękuje mieszkańcom Strzegomia  za  okazane  serce,  życzliwość  i 
pomoc. 

W Strzegomiu, podobnie jak w innych miastach Polski, już od godzin porannych na ulice 
wyszło 56 wolontariuszy, aby „zapukać do serc” i poprosić o pomoc w imieniu najbardziej 
potrzebujących, tych najmłodszych i bezbronnych. Celem tegorocznej edycji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy było wyrównanie szans noworodków.
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HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGOSPRZĘTU AGD 
I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z 

TERENU WSI GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi
Terminy odbioru 
zużytego sprzę-
tu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

22.01.2018, 
23.04.2018, 
23.07.2018, 
22.10.2018

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

23.01.2018, 
24.04.2018, 
24.07.2018, 
23.10.2018

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

24.01.2018, 
25.04.2018, 
25.07.2018, 
24.10.2018

4

Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

25.01.2018, 
26.04.2018, 
26.07.2018, 
25.10.2018

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

26.01.2018, 
27.04.2018, 
27.07.2018, 
26.10.2018

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

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

Lp. Nazwy ulic Termin

1

 Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Bukowa, Cicha, Chopina, Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Kościuszki ( prawa strona od ul. Niepodległości do ul. Legnickiej od nr 
1440A), Kościuszki (lewa strona od ul. Niepodległości do ul. Legnickiej od nr 2757), Legnicka (od nr 253), Legnicka 
(wewnętrzna od nr 4258), Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia od nr 2464 , oprócz numerów 4258), 
Matejki, Niepodległości, Niecała, Ofiar Katynia, Paderewskiego (prawa strona od ul. Bankowej do ul. Legnickiej od 
nr 149), Paderewskiego ( prawa strona od ul. Bankowej do ul. Legnickiej nr 2840), Promenady, Pułaskiego, Różana, 
Sosnowa, Skalna, Św. Jana, Witosa, 

1 5 . 0 1 . 2 0 1 8 
1 6 . 0 4 . 2 0 1 8 
1 6 . 0 7 . 2 0 1 8 
15.10.2018

2

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

16 .01 .2018 , 
17 .04 .2018 , 
17 .07 .2018 , 
16.10.2018

3

Andersa, Bema, Brzozowa, Brzegowa (od nr 13 do 71),, Bohaterów Getta, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jele-
niogórska, Kamienna (prawa strona od ul. Krótkiej od nr 2 do 13), Kamienna (lewa strona od ul. Krótkiej od nr 1 do 
7), Kopalniana, Konopnickiej, Kwiatowa, Krótka, Limanowskiego, Lipowa, Miodowa, Milenijna, Olszowa, Ogrodowa 
( nr 1,3,5,), Polna, Piłsudskiego, Parkowa, Rynek (od nr 3236 ABCD, 37 + ul. Rynek wewnętrzny 38,39,4048), Ry-
nek (od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego od nr 19 do 12), Rynek (od nr 1 do 7), Słoneczne Ogrody, Słoneczna, 
Starzyńskiego, Św. Tomasza, Świdnicka (od nr 2 do 36), Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydobywcza

17.01 .2018 , 
18 .04 .2018 , 
18 .07 .2018 , 
17.10.2018

4

Bankowa, Dąbrowskiego, Kamienna (prawa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 15 do 17), Kamienna 
(lewa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 10 do Biedronki + ul. Czerwonego Krzyża), , Kościuszki ( 
prawa strona od Rynku do ul. Niepodległości od nr 1 do 25), Kościuszki ( lewa strona od Rynku do ul. Niepodległości 
od nr 2 do 12), Kościelna, Ogrodowa (918), Prałata Stanisława Siwca, Paderewskiego (prawa strona od Rynku do 
ul. Bankowej nr 6), , Paderewskiego (lewa strona od Rynku do ul. Bankowej od nr 1 do 23), Rynek (od nr 27A do 
2021), Rynek (28, 29), Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 2 do 36), Świdnicka (lewa 
strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 1 do 25), Św. Anny,

18 .01 .2018 , 
19 .04 .2018 , 
19 .07 .2018 , 
18.10.2018

5

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

19 .01 .2018 , 
20 .04 .2018 , 
20 .07 .2018 , 
19.10.2018

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

Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE. Ulica / miejscowość wg wykazu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII

STYCZEŃ 02.01(wt); 15.01; 
29.01

3.01(śr); 16.01; 
30.01

0 4 . 0 1 ( c z w ) ; 
17.01; 31.01 05.01(pt); 18.01 08.01(pn); 19.01 09.01(wt); 22.01 1 1 . 0 1 ( c z w ) ; 

24.01 13.01(sb); 26.01

LUTY 12.02; 26.02 13.02; 27.02 14.02; 28.02 01.02; 15.02 02.02; 16.02 05.02; 19.02 07.02; 21.02 09.02; 23.02

MARZEC 12.03; 26.03 13.03; 27.03 14.03; 28.03 01 .03 ;  15 .03 ; 
29.03

02 .03 ;  16 .03 ; 
30.03 05.03; 19.03 07.03; 21.03 09.03; 23.03

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY SUCHE . Ulica / miejscowość wg wykazu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII

STYCZEŃ 02.01(wt); 15.01; 
29.01

3.01(śr); 16.01; 
30.01

0 4 . 0 1 ( c z w ) ; 
17.01; 31.01 05.01(pt); 18.01 08.01(pn); 19.01 09.01(wt); 22.01 1 1 . 0 1 ( c z w ) ; 

24.01 13.01(sb); 26.01

LUTY 12.02; 26.02 13.02; 27.02 14.02; 28.02 01.02; 15.02 02.02; 16.02 05.02; 19.02 07.02; 21.02 09.02; 23.02

MARZEC 12.03; 26.03 13.03; 27.03 14.03; 28.03 01 .03 ;  15 .03 ; 
29.03

02 .03 ;  16 .03 ; 
30.03 05.03; 19.03 07.03; 21.03 09.03; 23.03

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY ZMIESZANE . Ulica / miejscowość wg wykazu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

STYCZEŃ 02.01(wt); 09.01(wt); 15.01; 
22.01; 29.01

3.01(śr); 10.01(śr); 16.01; 
23.01; 30.01

04.01(czw); 11.01(czw); 
17.01; 24.01; 31.01

05.01(pt); 12.01(pt); 18.01; 
25.01

08.01(pn) ;  13.01(sb) ; 
19.01; 26.01

LUTY 05.02; 12.02; 19.02; 26.02 06.02; 13.02; 20.02; 27.02 07.02; 14.02; 21.02; 28.02 01.02; 08.02; 15.02; 22.02 02.02; 09.02; 16.02; 23.02

MARZEC 05.03; 12.03; 19.03; 26.03 06.03; 13.03; 20.03; 27.03 07.03; 14.03; 21.03; 28.03 01.03; 08.03; 15.03; 22.03; 
29.03

02.03; 09; 16.03; 23.03; 
30.03

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00
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UWAGA !!!
ZMIANA HARMONOGRAMU NA ODPADY SUCHE ORAZ BIODEBRADOWALNE OD 01.01.2018 – zmiana dotyczy: Al. Wojska Polskiego, Legnicka, Kamien-

na, Krótka, Morawa, Skarżyce
REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII
Agatowa
Al. Woj. Polskiego (od 
31 do 78)
Ametystowa
Bazaltowa
Bukowa
Cicha
Dębowa
Fiołkowa
Granitowa
Chopina
Jaśminowa
Kalcytowa
Kasztanowa
Klonowa
Kochanowskiego
Kwarcowa
Niecała
Promenady
Różana
Skalna
Sosnowa

Bohaterów Getta

Brzegowa

Dolna

Górnicza

Jeleniogórska

Konopnickiej

Kopalniana

Malinowa

Milenijna

Miodowa

Św. Tomasza

Wałbrzyska

Wydobywcza

Al. Woj. Polskiego (od 

1 do 28)

Cicha

Kamienna

Kochanowskiego

Krótka

Ofiar Katynia

Sosnowa

Witosa

Legnicka

Mostowa

Sikorskiego

3-go Maja
Armii Krajowej
Bracka
Cicha
Kochanowskiego
Dąbrowskiego
Dworcowa
Kasztelańska
Kościelna
Ks. Prałata St. Siwca
Leśna
Matejki
Morska
Ogrodowa
Parkowa
Plac Jana Pawła II
Rybna
Rynek
Sosnowa
Stawowa
Szarych Szeregów
Szkolna
Św. Anny
Św. Jadwigi
Wesoła
Wodna
Wolska
Wspólna
Zielona

Agrestowa

Al. Woj. Polskiego od nr 

78 do końca

Anielewicza

Brzoskwiniowa

Chopina

Cicha

Gronowska

Jagodowa

Kościuszki

Porzeczkowa

Pułaskiego

Słoneczne Ogrody

Sosnowa

Strzelnicza

Widokowa

Winogronowa

Andersa
Bema
Brzozowa
Cicha
Czarna
Dembińskiego
Kochanowskiego
Koszarowa
Kwiatowa
Limanowskiego
Lipowa
Olszowa
Piłsudskiego
Polna
Słoneczna
Sosnowa
Starzyńskiego
Świdnicka
Wrzosowa

Bankowa

Ceglana

Cicha

Czerwonego Krzyża

Kochanowskiego

Kolejowa

Mickiewicza

Niepodległości

Paderewskiego

Reja

Rzeźnicza

Sosnowa

Staffa

Św. Jana

Wałowa

Wyspiańskiego
Godzieszówek

Granica

Modlęcin Mały

Tomkowice

Grochotów

Olszany

Stanowice

Goczałków
Graniczna
Goczałków Górny Ro-
goźnica
Wieśnica

Bartoszówek

Jaroszów

Rusko

Międzyrzecze
Modlęcin 
Morawa 
Skarżyce
Stawiska

Kostrza

Żelazów

Żółkiewka

HARMONOGRAM WYWOZU ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH ROK 2018
UWAGA: Zmiana harmonogramu na odpady zmieszane ( zmiana dotyczy: Al. Wojska Polskiego, Brzegowa, 

Ceglana, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Miodowa, Matejki, Malinowa, Stawowa, Wałowa, Wesoła)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Al. Woj. Polskiego 9 + 16+ 22-
24 +44 + 48-48a + 80H(Mc. 
Donald), 
Agatowa,
Ametystowa, 
Armii Krajowej (od 1 do 25) + 
za przejazdem kolejowym 
do ul. Ceglanej, 
Bazaltowa
Boh. Getta 3-5-5A
Bracka, 
Chopina,
Dworcowa,
Fiołkowa,
Granitowa, 
Jaśminowa
Kalcytowa,
Kasztelańska 2
Kamienna (od ul. Krótkiej do 
ul. T. Kościuszki)
Kochanowskiego
Koszarowa,
Kościuszki (2 i 2A) + 33 + 
33 A-G
Krótka 
Kwarcowa,
Legnicka 3 + 9 + 14, (16-18 – 
Biedronka)
Mickiewicza,
Morska,
Mostowa,
Niecała,
Of. Katynia, 
Ogrodowa 1-3-5, 
Paderewskiego od 1 do ul. 
Kamiennej
Parkowa 1-3 + 5+7 
Rynek 32-38, 
Różana,
Skalna, 
Sikorskiego,
Staffa,
Szarych Szeregów (od 1 do 
skrzyżowania ul. Morska – ul. 
Wodna)
Św. Anny od 1 do 11
Świdnicka (15-1, 31-33,37) 
Św. Jadwigi (1-1a i 9)
Św. Tomasza, 
Wesoła 3
Widokowa
Wodna (do mechanika)
Wolska, 
Wspólna 
Wyspiańskiego,

Boh. Getta 4a

J. Matejki

Kościuszki 14

Niepodległości 

Paderewskiego od 25 do 43 

Al. Wojska Polskiego 51

Chopina

Czerwonego Krzyża

Kasztelańska 2

Kamienna,

Kochanowskiego,

Kościuszki od Parkowej do 

wyjazdu na Legnicę, 

Legnicka - od 22 do 64 (wyjaz-

du na Legnicę)

Ofiar Katynia, 

Paderewskiego 15,15a,17

Parkowa 4,6,14

Pułaskiego,

Św. Anny od 1 do 15, 17a

Świdnicka od nr 1 do parkin-

gu, 37

3-go Maja
Agrestowa, 
Al. Woj. Polskiego 1 + (od 2 do 
6) + 7 + 8 + 12A do 14A + od 
15 do 37 + od 46 do 78 + (od 
Ceglanej do 96)
Andersa,
Anielewicza, 
Armii Krajowej 24, 26, 28, 30
Bankowa, 
Bema,
Brzegowa od 13 do końca 
Brzoskwiniowa,
Brzozowa,
Bukowa
Ceglana
Czarna,
Dembińskiego,
Dębowa, 
Gronowska,
Jagodowa, 
Kasztanowa, 
Kasztelańska
Klonowa,
Kolejowa
Kościuszki 6
Legnicka 2,9,10 od 12 do 18 
Leśna,
Limanowskiego, 
Lipowa, 
M. Reja, 
Niepodległości (18 - wysypisko 
BARCZ i 22)
Ogrodowa 1-3-5,
Olszowa, 
Piłsudskiego,
Polna,
Porzeczkowa, 
Rzeźnicza, 
Rybna,
Słoneczna,
Stawowa
Starzyńskiego,
Strzelnicza,
Szarych Szeregów (od skrzy-
żowania ul. Morska – ul. Wod-
na do wiaduktu)
Św. Jadwigi, 
Świdnicka (15-17 i od 38 do 
54)
Św. Tomasza
Wałowa
Wesoła (1; 5, 7, 10-12) 
Winogronowa, 
Wodna (od mechanika)
Wolska
Wrzosowa,
Zielona,

Armii Krajowej 25

Bohaterów Getta (od nr 12 

do skrzyżowania ul. Św. To-

masza)

Brzegowa od 1 do 9

Chopina, 

Dolna,

Górnicza,

Jeleniogórska,

Legnicka 3 i 4,

Kamienna (od ul. Krótkiej 

do ul. Paderewskiego)

Kasztelańska 2, 20,

Kochanowskiego

Kopalniana,

Koszarowa, 

Kościuszki 4

Ks. Prałata St. Siwca

Ofiar Katynia,

Malinowa 

M. Konopnickiej

Miodowa

Paderewskiego od 6 do ul. 

Bankowej

Parkowa 

Szarych Szeregów 15 

Św. Anny od 1 do 15

Świdnicka 31-33, 37, 38, 

Wałbrzyska, 

Wesoła (3 i 4)

Witosa, 

Wydobywcza
Jaroszów 14-43 + 44-56 + 

71–81 + Osiedle (tylko boksy 

Spółdzielni Mieszkaniowej)

Skarżyce

Goczałków Dolny
Goczałków Górny
Godzieszówek
Granica
Grochotów
Międzyrzecze 
Stanowice
Stawiska
Wieśnica

Jaroszów 1–13 + 44 + 57-70 + 

82-128 + Osiedle (tylko boksy 

Spółdzielni Mieszkaniowej)

Modlęcin Duży

Modlęcin Mały

Olszany

Graniczna

Kostrza 

Rogoźnica

Żelazów

Żółkiewka + Wiatrak 

Bartoszówek

Jaroszów 31 + 44 + 129-130 + 

(Osiedle – całe) + Hotele 

Morawa

Rusko

Tomkowice

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

Dzięki pomocy finansowej 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
mieszkańcom gminy Strzegom, 
którzy w ostatnim okresie wy-
mienili stare piece węglowe, 
udzielane są dotacje na łączną 
kwotę ok. 201 tys. zł. 

Dotacja celowa ze środków 
budżetu gminy Strzegom w ra-
mach programu priorytetowego 
pn.: „Ograniczenie niskiej emi-
sji na obszarze województwa 
dolnośląskiego” na dofinanso-
wanie wymiany lokalnego źró-
dła ciepła zasilanego paliwami 
stałymi lub biomasą na przyja-
zne środowisku źródło ciepła 
jest realizowana przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu na podstawie umowy 
podpisanej w dniu 18 grudnia 
2017 r. na kwotę 201 642,68 
zł brutto.

Dotacje zostaną udzielone 
dla 53 nieruchomości zloka-
lizowanych na terenie całej 
gminy. Zamiast starych pie-
ców zostaną zamontowane: 
kotły gazowe, kotły na lekki 
olej opałowy, piece zasilane 
prądem elektrycznym, kotły 
na paliwa stałe lub biomasę 
charakteryzujące się para-
metrami co najmniej jak dla 
kotłów 5 klasy.

Dotacja wynosi do 50% 
kosztów kwal i f ikowa-
nych, jednak nie więcej niż  
4 000,00 zł. Przyznawana 
jest wspólnotom mieszka-
niowym, których człon-
kowie korzystają z  ciepła 
wytworzonego we wspólnej 
kotłowni (dla pojedynczego 
budynku lub kilku budyn-

ków) oraz właścicielom, współ-
właścicielom nieruchomości 
bądź najemcom mieszkalnych 
lokali komunalnych. Dofinan-
sowanie udzielane jest osobno 
na każdy lokal mieszkalny, 
budynek jednorodzinny lub ko-
tłownię (w przypadku kotłowni 
wspólnej), tzn. właściciel kilku 
nieruchomości w  przypadku 
chęci objęcia ich dotacją, składa 
wniosek dla każdej nierucho-
mości oddzielnie (obowiązuje 
zasada: jedna nieruchomość - 
jedno zgłoszenie).

- Mamy nadzieję, że udzielo-
na dotacja na wymianę pieców 
przy wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu poprawi jakość 
powietrza w  naszej gminie – 
podkreśla burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta.

red

W walce ze smogiem
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Grunt rolny w Granicznej

Grunt rolny w Granicznej

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 80, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicz-
nej, gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,7496 ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.12.2017 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego zło-
ża Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-

sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczo-
ną liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobi-
ste prowadzenie przez okres co 
najmniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisemne 
oświadczenie prowadzącego to go-
spodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały przez okres co naj-
mniej 5 lat, na terenie gminy Strze-
gom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w nieru-

chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowią-
cych przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, dzier-
żawcą lub samoistnym posiada-
czem. Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych po-
siadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formal-
no-prawnym przedmiotu przetargu 
oraz warunkami przetargu i nie wno-
si z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyra-
ża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu w związku z przetar-
giem na sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 
i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-

nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.02.2018 r. – dz. nr 80, AM- 
1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 15.02.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zostaną 
dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zost-
anie wywieszona w dniu 16.02.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy 
ogłoszeń mieszczącej się na parter-
ze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 29.984,00 zł (słownie: 
dwadzieścia dziewięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt cztery 
złote 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług tran-
sakcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na 
konto GMINA STRZEGOM – Bank 

Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
80 AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie pod-
pisania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpow-
iednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub jego 
zakończenia wynikiem negaty-
wnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchyl-
enia się uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1030 w siedz-
ibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód tożsa-
mości oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik jest re-
prezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie orygi-
nału notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania prze-
targowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 82, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicz-
nej, gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,7128 ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.12.2017 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako przetar-

gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczo-
ną liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne oświadcze-
nie prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 

proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę upoważ-
nioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje rolnicze oferenta zgodnie z tre-
ścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 
7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno-
prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – podstawa 
prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 
24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.02.2018 r. – dz. nr 82, AM- 
1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 15.02.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zostaną 
dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zost-
anie wywieszona w dniu 16.02.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy 
ogłoszeń mieszczącej się na parter-
ze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 28.512,00 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 
dwanaście złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług tran-
sakcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 2.900,00 
zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 
złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na 

konto GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
82 AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie pod-
pisania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpow-
iednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub jego 
zakończenia wynikiem negaty-
wnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchyl-
enia się uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg od zawarcia um-
owy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie nie 

może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie z 
osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 
- II piętro lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl
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Grunt rolny w Strzegomiu

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogła-
sza przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka nr 
16, AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strze-
gom powierzchnia wg reje-
stru ewidencji gruntów wy-
nosi 1,0764 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu - RIIIa. 
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 19.10.2017 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.12.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
uchwałą Nr 91/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 10 
listopada 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest w części sym-
bolem RP – uprawy rolne, 
w części PE tereny związane 
z eksploatacją kopalin, granica 
chronionego obszaru zlewni 
Nysy Szalonej.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-

ny przepisów związanej z wej-
ściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej 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 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 

do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związ-
ku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109) w sprawie kwalifi-
kacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące dzia-
łalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz wa-
runkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrze-
żeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 
ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa 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 uczest-
nictwa w przetargu ograni-
czonym w dniu 22.02.2018 
r. – dz. nr 16, AM- 19, Obr.4” 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 15.02.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez ko-
misję przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
16.02.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 43.056,00 zł 
(słownie: czterdzieści trzy ty-
siące pięćdziesiąt sześć zło-
tych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1221 z późn. 
zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 4.400,00 zł (słownie: 
cztery tysiące czterysta zło-
tych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 

powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 19.02.2018 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . 
Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 
16, AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
konferencyjna, nr 29 - I pię-
tro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym eta-
pie postępowania przetargo-
wego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 8/B/2018, 9/B/2018, 10/B/2018, 11/B/2018, 12/B/2018, 
13/B/2018, 14/B/2018, 15/B/2018, 16/B/2018, 17/B/2018, 
18/B/2018, 19/B/2018, 20/B/2018, 21/B/2018, 22/B/2018, 23/
B/2018, 24/B/2018, 25/B/2018, 26/B/2018 27/B/2018, 28/B/2018, 
29/B/2018 Burmistrza Strzegomia, z dnia 12 stycznia 2018 roku 
oraz Nr 33/B/2018, z dnia 16 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządze-
niem Nr 7/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 stycznia 
2018 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 31/B/2018, Nr 
32/B/2018 r. Burmistrza Strze-
gomia z dnia 
12 stycznia 2018 r.,
- zniesienia współwłasności 
nieruchomości zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 30/B/2018 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 12 
stycznia 2018 r.

BurmiSTrz STrzeGOmiA inFOrmuJe BurmiSTrz 
STrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Na podstawie znowelizowa-
nego przepisu dotyczącego 
udzielania osobom fizycznym 
ze względów socjalnych 50% 
bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowej, 
przeznaczonej lub wykorzy-
stywanej na cele mieszkanio-
we, zmieniony został termin 
składania wniosku o udzie-
lenie bonifikaty – użytkow-
nik wieczysty winien złożyć 
wniosek w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 1 mar-
ca roku, za który opłata jest 
wnoszona. 
Uwaga!
- brak złożenia wniosku 
w wymaganym terminie po-
woduje utratę uprawnienia 
do uzyskania bonifikaty, 
- brak jest możliwości przy-
wrócenia terminu do złoże-
nia wniosku,

- ciężar dowodu, że istnieją 
przesłanki udzielenia bonifi-
katy od opłaty rocznej, spo-
czywa na użytkowniku wie-
czystym,
- dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa 
domowego jest obliczony 
jako średnia miesięczna 
dochodu, o którym mowa 
w przepisach o dodatkach 
mieszkaniowych, uzyskane-
go w roku poprzedzającym 
rok, za który opłata roczna 
jest wnoszona.
Aby udokumentować do-
chód każdego członka go-
spodarstwa domowego, do 
wniosku należy dołączyć 
właściwy dokument z niżej 
wymienionych jako załącz-
nik: 
- zaświadczenie od praco-
dawcy o wysokości dochodu 
za rok poprzedzający rok, za 

który opłata jest wnoszona 
tj. za 2017 r. lub rozliczenie 
roczne PIT, 
- zaświadczenie z urzędu 
skarbowego o wysokości 
uzyskanego dochodu w roku 
poprzedzającym rok, za który 
opłata ma być wnoszona tj. 
za 2017 r.,
- decyzję o przyznaniu renty 
lub emerytury, obowiązują-
cą na rok 2017, bądź roczne 
rozliczenie PIT o osiągnię-
tych dochodach z tego tytułu 
w roku 2017,
- zaświadczenie z Powiato-
wego Urzędu Pracy potwier-
dzające status i otrzymywane 
świadczenie,
- oświadczenie potwierdza-
jące sytuację materialną, 
w przypadku braku docho-
dów, złożone przy pracow-
niku urzędu prowadzącym 
sprawę. 

informacja dla użytkowników wieczystych 
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Prezentujemy wykaz inwestycji wraz z ich wartością, jakie zostaną zrealizowane w gminie Strzegom w 2018 r.

rekordowe inwestycje w gminie Strzegom!
Dział Roz-

dział
Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 9 470 151,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 251 416,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 416,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w 
zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego 
na odcinku Strzegom - Wieśnica

251 416,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

250 000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na 
zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 
2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice"

100 000,00

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na do-
finansowanie kosztów związanych z remontem 
chodników na terenie Gminy Strzegom

150 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 8 968 735,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 722 040,00

Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących 
drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 
2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez 
przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. 
Dolnej w Strzegomiu

3 223 381,00

Przebudowa części drogi gminnej – działka nr 
128 w Tomkowicach

19 659,00

Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 810 000,00

Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki 
w Kostrzy

408 000,00

Przebudowa chodnika w Granicy 56 000,00

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Rogoźnicy

1 590 000,00

Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu - ak-
tualizacja projektu

50 000,00

Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Strzegomiu - Etap II

365 000,00

Remont chodników przy ul. Chopina w Strze-
gomiu

50 000,00

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwiato-
wej i ul. Polnej w Strzegomiu

150 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 268 533,00

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

1 268 533,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 978 162,00

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

978 162,00

630 Turystyka 1 483 690,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania tu-
rystyki

1 483 690,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 590,00

Szlak Kamienia 1 259 590,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 100,00

Szlak Kamienia 224 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 889 033,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 889 033,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 559 700,00

Remont i modernizacja podwórka położonego 
w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, 
Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem

464 700,00

Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją 
grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. 
Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu

30 000,00

Wymiana wraz z modernizacją instalacji elek-
trycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii 
Krajowej 25 w Strzegomiu - etap I klatka A i B

65 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 697 726,00

Przebudowa budynku komunalnego na miesz-
kania socjalne w Jaroszowie

697 726,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 255 703,00

Przebudowa budynku komunalnego na miesz-
kania socjalne w Jaroszowie

1 255 703,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

375 904,00

Nabycie do zasobu Gminy Strzegom działki 
zabudowanej nr 160/3 w Tomkowicach (cel 
publiczny pod remizę strażacką)

75 904,00

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy 
prawa pod drogi publiczne

300 000,00

710 Działalność usługowa 78 000,00

71035 Cmentarze 78 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00

Modernizacja alejek na cmentarzach komu-
nalnych

78 000,00

750 Administracja publiczna 520 625,00

75095 Pozostała działalność 520 625,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 680,00

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym 
w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz 
Gminie Strzegom - dot. Strzegom

332 680,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 945,00

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym 
w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz 
Gminie Strzegom - dot. Strzegom

187 945,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa

137 150,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 55 000,00

Dział Roz-
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6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych

55 000,00

Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji 
oznakowanej typu kombi - van dla Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji 
"sponsoring 2018" za połączone środki budżetu 
państwa i samorządu

55 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 82 150,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00

Wykonanie projektu technicznego dla zadania 
pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku 
remizy OSP w Strzegomiu

12 000,00

Wymiana instalacji elektrycznej w remizie 
OSP w Kostrzy

50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

20 150,00

FS Goczałków - Zakup drabiny do wozu bojo-
wego OSP w Goczałkowie

5 150,00

Zakup 2 kpl. nadciśnieniowych aparatów 
ochrony układu oddechowego wraz z czujnikami 
bezruchu dla OSP w Granicy

15 000,00

801 Oświata i wychowanie 17 136 543,00

80101 Szkoły podstawowe 311 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 000,00

Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edu-
kacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu

311 000,00

80104 Przedszkola 15 371 825,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 000,00

Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jele-
niogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby 
przedszkola

40 000,00

Ogród tęczą malowany - plac zabaw przy 
PP nr 2

90 500,00

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku 
przedszkolnym w Stanowicach

103 500,00

Wykonanie wentyalcji w budynku szkolno-
przedszkolnym w Jaroszowie

55 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 364 642,00

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

9 364 642,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 706 183,00

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

5 706 183,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

12 000,00

Gastronomiczna kuchenka gazowa 7 000,00

Zmywarka przemysłowa 5 000,00

80195 Pozostała działalność 1 453 718,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 309,00

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Strzegom - placówki 
oświatowe

111 309,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 887 718,00

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Strzegom - placówki 
oświatowe

887 718,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 691,00

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Strzegom - placówki 
oświatowe

454 691,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska

3 351 436,56

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 366 764,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 764,00

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska 
Polskiego w Strzegomiu

316 764,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

50 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów 
podłączeń budynków do zbiorowego systemu 
kanalizacji

50 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 937,56

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

1 937,56

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze wo-
jewództwa dolnośląskiego poprzez wymianę 
źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. 

1 937,56

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00

Przebudowa oświetlenia przy Al. Wojska Pol-
skiego w Strzegomiu 

450 000,00

90095 Pozostała działalność 2 532 735,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368 271,00

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach 
Skarżyce i Godzieszówek

137 050,00

FS Goczałków - Zakup i montaż urządzeń siłow-
ni plenerowej wraz z dokumentacją w Goczałko-
wie na terenie przy świetlicy wiejskiej

6 000,00

FS Goczałków Górny - Zakup i montaż urządzeń 
zabawowych na placu zabaw w Goczałkowie 
Górnym

5 000,00

FS Jaroszów - Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 
214 i 215 w Jaroszowie

25 000,00

FS Kostrza - Zakup i montaż urządzeń spor-
towych i siłowni plenerowej wraz z doku-
mentacją

20 800,00

FS Międzyrzecze - Zakup i montaż urządzeń 
zabawowych i siłowni plenerowej wraz z 
dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w 
Międzyrzeczu

16 412,00

Dział Roz-
dział
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FS Rusko - Zakup i montaż urządzeń siłowni 
plenerowej wraz z dokumentacją w Rusku

11 029,00

FS Żółkiewka - Zakup i montaż urządzeń siłowni 
plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce

11 080,00

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta 
w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom

125 900,00

Zadaszenie placu zabaw na osiedlu "Domki" 10 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 552 242,00

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach 
Skarżyce i Godzieszówek

184 714,00

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta 
w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom

1 367 528,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 222,00

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach 
Skarżyce i Godzieszówek

105 650,00

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta 
w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom

506 572,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 803 500,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 603 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 500,00

FS Bartoszówek - Wykonanie wyciszenia ścian 
świetlicy wiejskiej w Bartoszówku

13 500,00

FS Modlęcin - Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Modlęcinie

15 000,00

FS Stawiska - Wymiana nawierzchni placu 
wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach

8 000,00

FS Wieśnica - Wykonanie projektu placu 
rekreacyjno-sportowego na terenie przyległym 
do świetlicy wiejskiej w Wieśnicy

1 500,00

FS Żółkiewka - Zakup i montaż monitoringu na 
świetlicy wiejskiej w Żółkiewce

6 000,00

Montaż zestawu zabawowego wraz z wykona-
niem bezpiecznej nawierzchni przy świetlicy 
wiejskiej w Stawiskach

6 500,00

Odwodnienie ścian świetlicy wiejskiej w 
Żółkiewce

25 000,00

Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu 
- Etap I 

390 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 763 750,00

Budowa centrum aktywności i integracji miesz-
kańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyj-
nego ze świetlicą w Jaroszowie

1 763 750,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 250,00

Budowa centrum aktywności i integracji miesz-
kańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyj-
nego ze świetlicą w Jaroszowie

311 250,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych

63 000,00

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. 
"Modernizacja pomieszczeń kuchni na I piętrze 
w budynku SCK II"

38 000,00

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. 
"Wymiana okien w budynku w SCK II"

25 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00

6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jed-
nostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych

200 000,00

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

200 000,00

926 Kultura fizyczna 2 575 800,00

92601 Obiekty sportowe 2 474 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 474 500,00

Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni 
"Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu

2 414 500,00

Przebudowa i remont obiektów szatniowych na 
terenie OSiR - projekt

60 000,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 54 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Wykonanie monitoringu na SKATE PARKU 
(OSiR)

20 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

34 500,00

Zakup zamiatarki do pielęgnacji nawierzchni 
utwardzonych (OSiR)

34 500,00

92695 Pozostała działalność 46 800,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 400,00

FS Jaroszów - Wykonanie przyłącza energe-
tycznego na działce nr 251 w Jaroszowie wraz 
z dokumentacją

5 000,00

FS Olszany - Budowa studni na boisku sporto-
wym w Olszanach

12 000,00

FS Olszany - Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisku sportowym w Olszanach wraz z 
dokumentacją

6 400,00

Mobilne boisko piłkarskie typu panna cage 
do gry 1 na 1

19 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

4 400,00

FS Grochotów - Zakup zręcznościowej gry 
plenerowej na doposażenie terenu rekreacyjno-
sportowego w Grochotowie

4 400,00

Razem 40 445 928,56


