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Dobry wynik
Strzegom znalazł się w 

rankingu „Najbogatsze 
samorządy w 2018 roku”, 
stworzonym i opubliko-
wanym przez Pismo Sa-
morządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. Zastosowana 
metoda obliczania wskaź-
nika użytego w rankingu 
nie zmienia się od kilkuna-
stu lat. Dochody każdego 
samorządu są dzielone 
przez liczbę ludności. 

 str. 4

Strzegom 
Summer tour

Ponad 270 koni, osiem 
konkursów, wybitne sportowe 
nazwiska – startuje Strzegom 
Summer Tour, międzyna-
rodowe zawody w WKKW. 
Przez trzy dni jeździeckie 
pary z 18 krajów zmierzą się 
w czterech konkursach mię-
dzynarodowych oraz czterech 
krajowych o różnym stopniu 
trudności. Zobacz program 
tych zawodów. 
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estakada 
Trwają prace remonto-

we zabytkowej estakady 
kolejowej w Strzegomiu, 
prowadzone na zlecenie Pol-
skich Linii Kolejowych S.A. 
Całość prac będzie koszto-
wać 12 milionów złotych. 
W ramach zaplanowanych 
robót wymienione zostaną 
podkłady, tłuczeń i szyny. 
Wykonawca oczyści po-
wierzchnię sklepień i ścian 
bocznych estakady.
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Gmina Strzegom zakończyła realizację polsko-czeskiego pro-
jektu „Szlak Kamienia”, w ramach którego w naszym mieście 
powstała jedyna w swoim rodzaju Aleja Rzeźb. Oznakowano 
także trasę turystyczną, a w Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” uruchomiono multimedialne centrum informacji.

Za nami pierwsze tygodnie funkcjonowania nowego 
systemu w naszej gminie. Czy obowiązujące w naszej 
gminie od 1 kwietnia 2019 roku nowe zasady dotyczące 
segregacji surowców na pięć frakcji są przestrzegane przez 
naszych mieszkańców?

Trwa wyposażanie Klubu Seniora, który swoją siedzibę będzie 
miał w nowo wybudowanym Centrum Aktywności i Integracji 
Mieszkańców Wsi Jaroszów. Klub zyskał już nowe meble, 
sprzęt rtv i agd, książki i audiobooki oraz defibrylator. 

Szlak Kamienia  str. 5
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Będą badania nad tym miejscem oraz stanie pamiątkowy pomnik

Gmina Strzegom otrzymała promesę samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego w wysokości 11 500 zł na dofi-
nansowanie zadania „konserwacja rowów melioracyjnych 
w obrębie nr 2 i nr 3 w Strzegomiu”. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych, czyli 
np. wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, 
karczowanie krzewów.

6 sierpnia br. o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej w Olszanach 
odbędzie się występ zespołu folklorystycznego z Chile - goś-
cia Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. 
35-osobowy zespół prezentuje oryginalne pieśni i tańce 
swojego kraju i należącej do Chile-Wyspy Wielkanocnej 
(Rapa Nui). Zapraszamy na spotkanie z egzotyczną kulturą 
i ciekawymi ludźmi. Wstęp wolny. 

50-osobowa grupa dzieci  i  młodzieży z polskich 
rodzin na  Bia łorus i  gośc i ła  21 l ipca  br. w S trze-
gomiu. Goście zwiedzi l i  Bazy l ikę Mniejszą i  obóz 
Gross-Rosen. Bia łorus in i  n ie  kr y l i  zachwytu nad 
urokl iwym Strzegomiem i  z  chęcią deklarowali , że 
jeszcze go odwiedzą. 

Promesa na konserwację 

Chilijczycy w Olszanach 

Z wizytą w Strzegomiu 

Upamiętnią historię strzegomskiego obozu 

Na łamach „Gminnych Wia-
domości Strzegom” infor-
mowaliśmy już o odkryciu 
Krzysztofa Kaszuba, zwią-
zanym z kobiecym obozem 
pracy, który funkcjonował w 
Strzegomiu. Wicewojewoda 
dolnośląski Krzysztof Ka-
mil Zieliński oraz Katarzy-
na Pawlak-Weiss, zastępca 
dyrektora wrocławskiego 
Instytutu Pamięci Naro-
dowej, w trakcie wizyty w 
Strzegomiu deklarowali, że 
rozpoczęte zostaną badania, 
związane ze zgłębieniem 
historii tego miejsca, oraz że 
już w tym roku przy ul. Wał-
brzyskiej ustawiony zostanie 
pomnik. 

Przypomnijmy. W latach 
1943-45 na terenie dzielnicy 
Graby w Strzegomiu istniał 
dziewczęcy obóz pracy dla Ży-
dówek polskiego pochodzenia 
z Górnego Śląska (głównie w 
wieku 12-18 lat), które - będąc 
tanią siłą roboczą dla III Rze-
szy - pracowały ponad swoje 
siły przy przetwarzaniu lnu. 

Niejednokrotnie płaciły naj-
wyższą cenę. Były obóz pracy 
znajdował się przy obecnej ul. 
Milenijnej 6 w Strzegomiu i 
funkcjonował jako FAL (Frau-
en-Arbeitslager). Był filią obo-
zu Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Do dnia dzisiejszego istnieją 
przyziemia jednego z sześ-
ciu baraków, w któ-
rych jednocześnie 
przebywało ok. 
500 więźniarek. 
Zachował się 
również frag-
ment betono-
wej posadzki 
i fundamenty 
bramy wjazdo-
wej. W sumie 
przez strzegom-
ski obóz przewinęło 
się kilka tysięcy kobiet. 
Pracę więźniarek - często 
bardzo rygorystycznie - nad-
zorowały młode esesmanki, 
które mieszkały na Grabach. 
- Dziewczyny pracowały po 12 
godzin dziennie przy obróbce 
lnu, który był przywożony 
do Strzegomia. Były bite za 

każdą niesubordynację i brak 
dyscypliny – mówi Krzysztof 
Kaszub. W lutym 1945 r. 
zapadła decyzja o zamknięciu 
obozu na Grabach i ewakuacji 
młodych kobiet, które - po-
przez Czechy - drogą kolejową 
i pieszo - miały dotrzeć do ko-

lejnego obozu, tym razem 
do niemieckiego KL 

Bergen-Belsen 
(przy granicy 

n i e m i e c k o -
h o l e n d e r -
skiej). Z ok. 
5 0 0  o b o -
z o w i c z e k 
do Bergen
-Belsen do-

szło tylko 120 
dziewcząt. 380 

z nich zmarło z 
wycieńczenia, głodu 

i doskwierających ujemnych 
temperatur. Był to tzw. „marsz 
śmierci”. Gdy 15 kwietnia 
1945 r. alianci wyzwalali ten 
niemiecki obóz, okazało się, 
że tylko 20 więźniarkom ze 
Strzegomia udało się prze-
żyć. 

I n s t y t u t o w i 
Pamięci Narodowej 

we Wrocławiu udało się 
dotrzeć do zdjęć lotniczych 

Strzegomia, pozyskanych z ar-
chiwum w Waszyngtonie, pokazu-
jących Strzegom w maju 1944 r. Na 
podstawie tych zdjęć można wiele 
powiedzieć o lokalizacji obozu. 
Zdjęcia te będą zaczątkiem 

działań związanych z roz-
poczęciem badań nad 

historią obozu. 
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Awanse otrzymali: 
na stopień aspiranta sztabo-

wego: st. asp. Radosław Fitas;
na stopień aspiranta: mł. asp. 

Rafał Gmyrek, asp. Jacek Lube-
ra, mł. asp Aneta Włosek;

na stopień młodszego aspi-
ranta: sierż. szt. Ewelina Fitas, 

na stopień sierżanta szta-
bowego: st. sierż. Marta Ry-
cąbel

na stopień sierżanta: st. 

post. Kamil Kliza, st. post. 
Damian Kołkowski, st. post. 
Kamil Łączny, st. post. Robert 
Wiśniewski;

Nagroda finansowa ze środ-
ków przekazanych z fundu-
szu burmistrza Strzegomia: 
asp. szt. Krzysztof Okła, asp. 
Janusz Rajczykiewicz, asp. 

Krzysztof Nabiałek, mł. 
asp. Rafał Gmyrek, mł. asp. 
Aneta Włosek, sierż. szt. To-
masz Chojniak.

Medale Krzyża Niepodle-
głości z okazji 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości i 
100 rocznicy Powstania Policji 
otrzymali: Paweł Kiełbowicz, 

K r z y s z -
tof Nabiałek, 
Piotr Galicki, Ra-
fał Gmyrek, Sławomir Jan-
kowski.

Nagrody i awanse dla policjantów!
Wszystkim awansowanym, nagrodzonym i wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów w pracy

18 lipca 2019 r. obchodzili-
śmy Światowy Dzień Inwalidy. 
W tym roku upłynął on pod 
hasłem „Niepełnosprawni - 
różne potrzeby, równe prawa. 
Dla podkreślenia ważności 
obchodów Światowego Dnia 
Inwalidy Zarząd Związku w 

Strzegomiu w ramach obcho-
dów zorganizował biesiadę - 
wspólne grillowanie, w której 
wzięło udział 130 osób. Przy 
pięknej muzyce był wspólny 
śpiew, tańce, czas na kon-
takty towarzyskie, poznanie 
nowych osób. 

Tego lata dzieci w ramach zajęć 
miały okazję wziąć udział w edu-
kacyjnej wycieczce po Strzegomiu 
zatytułowanej „Znam swoje mia-
sto”. - Historia niepowtarzalnych 
miejsc oraz obiektów znajdujących 
się na terenie Strzegomia 
rozbudziła wyobraźnię 
naszych uczestników – 
relacjonują or-
ganizatorzy. 
Koloniści 

wzięli udział w zajęciach muzycz-
nych, plastycznych, tanecznych 
oraz zabawach integracyjno-
edukacyjnych czy w występach 
artystycznych z podkładem mu-
zycznym. Dodatkowo odbyły się 
warsztaty wyrabiania breloczków 
z koralików do prasowania, gdzie 
dzieci własnoręcznie tworzyły ko-
lorowe breloczki, które następnie 
każdy doczepił do swojego ple-
caka. Odbyły się także warsztaty 
zdobienia ekologicznych toreb, 
podczas których każdy uczestnik 
mógł poczuć się jak prawdziwy 
artysta i ozdobić własnoręcznie 
plecaczek wedle własnej inspi-
racji.

Tradycyjnie jedną z atrakcji 
były dwie magiczne projekcje 

kinowe filmów animowanych pt. 
„Alladyn” oraz „Kraina cudów”. 
Jednak największym wydarze-
niem półkolonii była wycieczka. 
Młodzi uczestnicy półkolonii w 
ramach wyjazdu mogli spędzić 
malownicze chwile w kolorowej 
krainie zabaw „Loopy’s World 
we Wrocławiu. Uczestnicy wzięli 

również udział w mini festy-
nie zorganizowanym specjalnie 
dla nich w sali balowej SCK II, 
podczas którego dzieci zostały 
zaproszone do wspólnej zabawy 
i konkursów z super nagrodami. 
Codziennie dzieci miały słodki 
poczęstunek i napoje, a na zakoń-
czenie paczki.

Dzień Inwalidy

Kolorowe wakacje w SCK

Kolejny raz strzegomianie udowadniali, że niepełnosprawni nie powinni zamykać się w czterech ścianach

Atrakcji nie brakowało. Były ciekawe warsztaty i wycieczki po gminie i do Wrocławia

Burmistrz Strzegomia i Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu zapraszają osoby z terenu 
gminy Strzegom, w szczególności 
mieszkańców Ruska, Jaroszowa i 
Bartoszówka. Chodzi o osoby w 
wieku 60+, nieaktywne zawodo-
wo, które chcą w sposób aktywny 
wykorzystać swój czas wolny i 
uczestniczyć w zajęciach oraz war-
sztatach oferowanych przez Klub 
„Senior+”. Zostanie on utworzony 
w ramach wieloletniego programu 
„Senior+” na lata 2015 – 2020. 
Rozpoczęcie działalności plano-
wane jest od 1. września br. 

W ramach działalności Klubu 

„Senior +” przewidziane są zajęcia 
muzyczne, warsztaty komputero-
we, kulinarne, promujące zdrowy 
styl życia, wyjazdy i inne.

Zajęcia odbywać się będą w 
Centrum Aktywności i Integracji 
mieszkańców wsi Jaroszów (nowo 
wybudowany budynek wielofunk-
cyjny).

Udział jest bezpłatny. Szczegó-
łowe informacje oraz zgłoszenia: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 
23, od poniedziałku do piątku w 
godz. 7:00 do 15:00 lub telefo-
nicznie pod numerem 647 71 87, 
647 71 90.

zaproszenie do Klubu Senior +

Policjanci z powiatu świdnickiego obchodzili 15 lipca br. święto policji. Uroczystości były 
wyjątkowe z uwagi na przypadające w tym roku 100-lecie służb mundurowych. W trakcie tego 
wydarzenia funkcjonariusze otrzymali awanse i nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu. 

Zajęcia półkolonii letniej „Kolorowe Wakacje w SCK” już za 
nami. Odbywały się one trzy dni w tygodniu, od wtorku do 
czwartku, w okresie od 25.06 – 04.07. Zajęcia od godziny 9:00 do 
godziny 14:00 odbywały się w pomieszczeniach Strzegomskiego 
Centrum Kultury oraz w Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. Na uczestników kolonii czekały wspaniałe atrakcje, 
podczas których towarzyszyło im mnóstwo wrażeń.

Organizatorem Półkolonii w SCK współfinansowanej ze środków gminy 
było Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”. 
Dzięki pozyskaniu środków zorganizowano półkolonie dla 45 dzieci.

Wspólne spotkania to jedna z form czerpania radości z życia strze-
gomskich seniorów. Wieczór upłynął w radosnym nastroju.

Burmistrz Strzegomia za-
prasza do składania propozycji 
projektów zadań inwestycyjnych 
do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2020 rok. Pro-
jekty można będzie składać od 5 
sierpnia do 6 września 2019 r.

Jakie zadania można zgło-
sić? Wyodrębniono 
dwie kategor ie 
zadań realizowa-
nych w ramach 
budżetu obywa-
telskiego:

1. zadania małe, 
których szacunkowa 
wartość nie przekracza 
kwoty 50 000,00 zł,

2. zadania duże, których sza-
cunkowa wartość przekracza 
kwotę 50 000,00 zł i jednocześ-
nie nie przekracza kwoty 300 
000,00 zł.

Zadania finansowane ze środ-
ków budżetu obywatelskiego 
muszą mieć charakter inwesty-
cyjny i mieścić się w zakresie 
zadań własnych gminy. 

Kto może złożyć projekt? 
Projekt zadania ma prawo złożyć 

każda osoba fizyczna, będąca 
mieszkańcem miasta Strzegom. 
Jak złożyć projekt? Projekt za-
dania składa się na formularzu 
zgłoszeniowym zawierającym 
co najmniej 15 podpisów osób 
popierających projekt. Formularz 

zgłoszeniowy jest dostępny 
na stronie www.strze-

gom.pl, a także w 
Punkcie Konsul-
tacyjnym. Nale-
ży go wypełnić 
komputerowo 

lub czytelnym 
pismem ręcznym. 

Gdzie, jak i kiedy moż-
na głosować na projekty? Gło-
sowanie zaplanowano na 25 
– 27 października 2019 r. Lokal 
wyborczy podobnie jak w latach 
ubiegłych będzie się znajdował w 
Urzędzie Stanu Cywilnego, przy 
ul. Świdnickiej 15-17 

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.
strzegom.pl w zakładce Budżet 
Obywatelski na 2020 rok oraz 
pod numerem telefonu 74 8560 
565. 

Zgłoś swój projekt do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Strzegom!
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

LIPIEC – SIERPIEŃ 2019

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

04.08. – 10.08. Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

11.08. - 17.08.  Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

18.08. – 24.08. Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

Nowości w TV Strzegom
•	 Rewitalizacja	na	finiszu
•	 Projekt	„Miasto	Dzieci”
•	 Strzegomski	Delfinek	z	nowymi	atrakcjami	
•	 Zmiana	administratora	nieruchomości	gminnych	
•	 Dziewczęcy	obóz	pracy	na	Grabach	1943	-	1945	

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem WAŻNE)

W celu skuteczniejszego eg-
zekwowania należności z tytułu 
najmu lokali mieszkalnych, użytko-
wych, komórek, garaży, ogródków 
przydomowych, gruntów pod 
garażami, komórkami powstał w 
Urzędzie nowy Wydział – Wydział 
Windykacji Należności Czynszo-
wych. Wydział zajmował się będzie 
zarówno windykacją przedsądową, 
jak i sądową oraz restrukturyzacją 
zadłużeń. 

Osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialnej mogą ubiegać 
się o rozłożenie spłaty należności 

na raty, czy też podjąć się odpraco-
wania zadłużenia. Odpracowanie 
polega głównie na wykonywaniu 
prac porządkowych, remontowo-
budowlanych, stróżowania itp. Ilość 
przepracowanych godzin przeli-
czana jest wg określonej stawki i 
księgowana na poczet zaległości. 
Wnioski o rozłożenie na raty, czy 
też na odpracowanie zadłużenia 
dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Wydziale Obsługi Interesanta – 
parter pokój nr 15 oraz w Wydziale 
Windykacji Należności Czynszo-
wych – II piętro pokój nr 33.

Nowy wydział Urzędu Miejskiego! 

SegregaCja śMIeCI W NaSZej gMINIe NIe Dla WSZySTKICh TrUDNa

Trwają prace remontowe za-
bytkowej estakady kolejowej 
w Strzegomiu, prowadzone 
na zlecenie Polskich Linii 
Kolejowych S.A. Całość prac 
będzie kosztować 12 milionów 
złotych.

W ramach zaplanowanych 
robót wymienione zostaną 
podkłady, tłuczeń i szyny. Wy-
konawca oczyści powierzch-
nię sklepień i ścian bocznych 
estakady. Miejsca spękań i 
zarysowań zostaną odpowied-
nio zabezpieczone, a ubytki 
uzupełnione. Oczyszczona i 
naprawiona będzie powierzch-
nia estakady nad sklepieniami. 
Przeprowadzone zostaną prace, 
gwarantujące właściwe odwod-
nieni obiektu, a wykonanie po-
włok ochronnych zabezpieczy 
mury przed graffiti. Estetykę 
budowli poprawią naprawione 
ozdobne gzymsy, parapety i ba-
rierki. Już wcześnie odnowione 
zostały za około 5 milionów 
złotych trzy wiadukty znajdu-
jące się na linii kolejowej i w 
estakadzie. 

- Odnowiony obiekt wraz 
z torem pozwolą na sprawne 
prowadzenie ruchu pociągów. 
Składy towarowe znów pojadą 
ponad pięć metrów nad ulicami 
miasta. Zwiększą się możli-
wości dla wywozu kruszywa 
z pobliskich kamieniołomów. 
Przypomnijmy, że jednotorowa 
estakada miejska w Strzegomiu 
została wybudowana w 1911 r., 
a więc 108 lat temu w ramach 
przebudowy linii kolejowej 
Malczyce-Marciszów (obecnie 
nr 302) na linię I klasy. Wiązało 
się to z koniecznością prze-
budowy skrzyżowań torowisk 
z ulicami Strzegomia, które 
znajdowały się na poziomie 
ulic. Do Strzegomia obecna 
linia kolejowa nr 302 dotarła 
pod koniec lat 80. XIX wieku. 
Pierwszy odcinek z Bolkowa 
do Strzegomia (20 km) otwarty 
został 1 grudnia 1890 r. Dru-
gi odcinek ze Strzegomia do 
Malczyc (36 km) oddano do 
użytku 1 września 1895 r. W 
latach 1910-1911 dokonano 
wspomnianej przebudowy linii. 
Dla Strzegomia wiązało się to 

ze wzniesieniem estakady o 
długości 630 metrów, z trzema 
wiaduktami stalowymi i 45 
żelbetonowymi arkadami. Ca-
łość łagodnym łukiem otaczała 
historyczne centrum miasta 
od strony wschodniej i połu-
dniowej, będąc obecnie jedną 
z trzech takich zachowanych 
estakad w Polsce (Wrocław, 
Gorzów Wielkopolski) - opo-
wiada Andrzej Dobkiewicz z 
portalu historia-swidnica.pl. 

Strzegomska estakada jest 
jedną z trzech takich, zachowa-
nych na terenie Polski.

Wyprofilowanie torowisk 
pozwalało na rozwinięcie przez 
pociągi prędkości w granicach 
70-80 km/h. Wraz z powsta-
niem estakady wzniesiono tak-
że nowy budynek przystanku 
kolejowego Strzegom Miasto. 
Budynek dworcowy został zlo-
kalizowany poniżej estakady, 
natomiast perony i poczekalnia 
na górze, co stanowiło na swój 
sposób dość oryginalne i uni-
kalne rozwiązanie.

Remont estakady zgrał się z 
rewaloryzacją średniowiecznych 

murów obronnych, znajdu-
jących się tuż obok estakady, 
a także porządkowaniem ich 
otoczenia (promenady space-

rowe z terenami zielonymi). 
Odnowiona estakada w sferze 
odbioru wizualnego będzie sta-
nowić znakomite uzupełnienie 

inwestycji miasta i w ogromnym 
stopniu przyczyni się do nowej 
jakości panoramy Strzegomia 
od wschodu i południa.

Za nami pierwsze tygodnie funkcjonowania nowego systemu w 
naszej gminie. Czy obowiązujące w naszej gminie od 1 kwietnia 
2019 roku nowe zasady dotyczące segregacji surowców na pięć 
frakcji są przestrzegane przez naszych mieszkańców? Okazuje 
się, że różnie z tym bywa, ale jak się chce, to jednak można…

Pierwszym, dostrzeganym chyba przez większość, pozytywem 
zmian, jakie nastąpiły na terenie naszej gminy jest coraz więcej 
powstających altan śmietnikowych. Kubły usytuowane do tej 
pory w centrum podwórek znalazły swoje nowe miejsca. Często 
przypominały one wysypiska śmieci. Dzisiaj na tych podwórkach 
jest znacznie czyściej. 

Mieszkańcy zaczynają zbierać odpady we właściwy sposób, co 
nas bardzo cieszy. 

Cały czas uczymy się no-
wych zasad segregacji, 

które obowiązują od 
kwietnia tego roku. 

Przypominamy, 
że niewłaściwa 
segregacja lub 
jej brak jest du-
żym problemem. 

Wyrzucenie pa-
pieru, tektury do 

odpadów zmiesza-
nych uniemożliwia 

jego odzysk. Z drugiej 
strony niezwracanie uwagi na 

oznaczenia pojemników i wyrzucenie odpadów zmieszanych do 
pojemnika na odpady segregowane może zanieczyścić całą ich 
zawartość, jeżeli np. znajdowały się tam resztki jedzenia, które 
zabrudzą czysty surowiec. Nie ma natomiast potrzeby mycia 
opakowań przed wyrzuceniem. Należy je dokładnie opróżnić, by 
nie zabrudziły innych surowców w worku/pojemniku i wrzucić 
je do właściwego.

remont ponad 100-letniej estakady
Składy towarowe znów pojadą ponad pięć metrów nad ulicami miasta. Odnowiony obiekt wraz z torem pozwolą na sprawne prowadzenie ruchu pociągów

Ta K I C h  W I D O Kó W  P O W I N N O  Być  C O r a Z  M N I e j
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Jeszcze tylko do końca sierp-
nia strzegomscy przewodnicy 
turystyczni czekać będą na 
Ciebie o godz. 14.00 w każdą 
niedzielę w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu. 

Czas trwania spaceru: ok. 2 – 3 
godz. w zależności od trasy.

Przewodnicy proponują dwie 
trasy: 

1. Bazylika Mniejsza Św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu: 
kamienny pomnik historii.

2. Strzegom – poznaj moc 
historii: Bazylika Mniejsza, Koś-
cioły Św. Antoniego, Św. Barbary, 
Studnia Księżnej Anny, Wieża 
Targowa, Strzegomskie Planty, 
Kościół Najświętszego Zbawicie-
la Świata i Matki Boskiej Szka-
plerznej, CAS „Karmel”, Izba 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej.

wydArzeniA

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika 
użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu 
lat. Dochody każdego samorządu są dzielone 
przez liczbę ludności. W dochodach samorządów 
pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. 
Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z 
funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo 
silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnie-
nie tylko dochodów własnych i otrzymywanych 
subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamoż-
ność). W rankingu Strzegom zajął 160.miejsce na 
597 samorządy. Dochód na jednego mieszkańca 
wyniósł w minionym roku 3295,55 zł. To bardzo 
dobry wynik, świadczący o tym, że Strzegom jest 
w dobrej kondycji finansowej. 

Dobry wynik Strzegomia 
Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu

Słoneczna pogoda zachęca 
do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Miło jest ochłodzić 
się wówczas w wodzie. Niestety, 
nie brakuje amatorów kąpieli 
w strzegomskich fontannach. 
Przypominamy jednak, że jest 
to zakazane i apelujemy o re-
spektowanie zakazów. 

Choroby, które mogą po-
jawić się na skutek kąpieli w 
fontannie:
•	 wysypki,
•	 ostre	zapalenia	płuc	wywoła-

ne pałeczkami legionelli,

•	 schorzenia	 dróg	 oddecho-
wych,

•	 zakażenie	gronkowcem,	które	
grozi zapaleniem oskrzeli, 
płuc, tchawicy, migdałków,

•	 zakażenie	 paciorkowcami,	
które grozi zapaleniem gar-
dła, płuc, a nawet opon móz-
gowo-rdzeniowych,

•	 zapalenia	spojówek,
•	 zapalenia	uszu,
•	 grzybice	stóp,

Bakterie escherichii mogą też 
powodować stan zapalny dróg 
moczowych i pęcherza.

Nie kąpmy się w fontannach!

Spaceruj z przewodnikiem!
To unikalna okazja poznania najciekawszych miejsc i zabytków Strzegomia, ich historii, a także ciekawych opowieści

Przypominamy, że działa 
punkt potwierdzania profili za-
ufanych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Chcesz załatwiać sprawy 
urzędowe online? Potrzebujesz 
profilu zaufanego. To bezpłat-
ne narzędzie, dzięki któremu 
możesz potwierdzać swoją 
tożsamość w internecie (służy 

jako twój elektroniczny podpis). 
Za jego pomocą możesz łatwo, 
szybko i bezpiecznie wysyłać 
oraz sprawdzać dokumenty w 
różnych serwisach urzędowych, 
dokonywać płatności on-line 
bez wychodzenia z domu. Za-
praszamy do Wydziału Obsłu-
gi Interesantów, pokój nr 15 
(parter). 

Wiele osób wciąż nie zdaje 
sobie sprawy z faktu, że wyrzu-
canie śmieci poza wyznaczo-
nymi do tego miejscami jest 
karalne. Nie można pozostawić 
opon, mebli czy elektroodpadów 
w miejscach nieprzeznaczonych 
do ich składowania takich jak 
np.: obok gminnego dzwona do 
zbiórki papieru czy szkła i liczyć 
na to, że ktoś ją wywiezie.

Wciąż panuje przekonanie, że 
wspólne oznacza niczyje. Nic 
bardziej mylnego! Jeżeli chce-
my cieszyć się czystymi ulicami, 
zachwycającymi roślinnością 
parkami czy przestrzenią wolną 
od nieprzyjemnych zapachów 
– zatroszczmy się o wspólne 
dobro. Jeśli każdy będzie wyrzu-
cał swoje śmieci gdzie popadnie, 
przestrzeń publiczna nigdy nie 
będzie dobrze wyglądała.

Warto zadbać o to, by umiesz-
czać śmieci wyłącznie w do-
zwolonych miejscach.

 Dobrze jest pamiętać, że 
prawo jednoznacznie chroni 
środowisko i przewiduje surowe 
kary za porzucanie śmieci na 
przykład w lesie czy na ulicy. 
Takie działanie jest traktowane 
jako wykroczenie, za które grozi 
kara w wysokości minimum 
500 złotych. 

W przypadku udowodnio-
nego wyrzucania większej ilo-
ści odpadów na teren zielony, 
trzeba liczyć się z koniecznością 
zapłacenia nawet 5 tysięcy 
złotych lub odrobienia prac 
społecznych. W razie niewy-
wiązania się z tych obowiązków, 
można nawet trafić do więzienia 
na 30 dni.

W czerwcu br. Sej-
mik Województwa 
Dolnośląskiego przy-
jął uchwałę w sprawie 
udzielenia z budżetu 
województwa pomo-
cy finansowej w for-
mie dotacji celowej 
na zadania realizo-
wane przez gminy w 
zakresie projektów 
złożonych w ramach 
konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” w 
2019 roku. 

P r o j e k t  g m i n y 
Strzegom dotyczący 
zakupu wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w 
nowo powstałym budynku 
Centrum Aktywności i Inte-
gracji Mieszkańców Wsi Ja-
roszów znalazł się w gronie 79 
projektów dofinansowanych, 
uzyskując maksymalną moż-
liwą do otrzymania dotację, tj. 
30 tys. zł.

18 lipca br. burmistrz Strze-
gomia, podczas uroczystości 
zorganizowanej przez władze 
województwa w Ludwiko-
wicach Kłodzkich, odebrał 
promesę gwarantująca dofi-
nansowanie, a następnie na jej 
podstawie 29 lipca br. zawarł 
umowę o dofinansowanie pro-
jektu. 

- Budowa budynku wielo-
funkcyjnego w Jaroszowie jest 
kosztowną i bardzo potrzebną 
inwestycją, dlatego staramy się 
pozyskiwać dofinansowania z 
wielu źródeł zewnętrznych – 
wyjaśnia burmistrz. – Te 30 
tys. zł pozwoli nam sfinanso-
wać blisko połowę kosztów 
wyposażenia świetlicy, w tym 
mebli, wyposażenia kuchni i 
materiału na obrusy. Warto 
bowiem dodać, że grupa miesz-
kańców zobowiązała się uszyć 
obrusy do nowej świetlicy w ra-
mach wolontariatu. Najpóźniej 
wczesną jesienią mieszkańcy 
skorzystają z w pełni wyposa-
żonego obiektu – dodaje.

Możesz mieć swój profil zaufany Pieniądze płyną do jaroszowa! Podrzucane opony 
i elektroodpady!

Odkryj Strzegom jakiego nie znałeś! Zachęcamy 
do przesyłania fotorelacji ze spacerów, które 
chętnie opublikujemy na www.strzegom.pl - 
najciekawsze nagrodzimy przewodnikami po 
Strzegomiu.

Należy pamiętać, że za wywóz odpadów odpowiedzial-
ny jest ich właściciel i to on poniesie karę, jeśli śmieci 
zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu. 
 Dlatego nie warto narażać się na mandaty i złą opi-
nię wśród sąsiadów.

Strzegom zajął 160. miejsce w rankingu „Najbogatsze 
samorządy w 2018 roku”, stworzonym i opublikowanym przez 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

RANKING ZAMOŻNOŚCI 
województwo

dolnośląskie 301,49 zł per capita*

powiat

świdnicki 758,68 zł

miasto powiatowe

Świdnica 3.361,92 zł

inne miasta

Żarów 3.540,24 zł

Strzegom 3.295,55 zł
Świebodzice 3.108,81 zł

Jaworzyna Śl. 2.600,30 zł

gminy wiejskie

gmina Dobromierz 3.192,65 zł

gmina Świdnica 3.136,86 zł

gmina Marcinowice 2.820,19 zł

*dochody samorządu podzielone przez liczbę ludności 
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikuje-
my kolejne z nich: 

zośka: witam panie burmistrzu, 
bardzo proszę o interwencję w 
sprawie głośnego zachowania na 
skate parku przez młodzież w 
godzinach nocnych. propozycja to 
zgaszenie światła na skate parku 
lub częstsze wizyty policji. teren jest 
oświetlony przez całą noc, co sprzyja 
ciągłemu, nocnemu biesiadowaniu. 
problem dotyczy również braku 
spowalniaczy na ul. parkowej. z 
góry auta jadą z dużą prędkością w 
ciągu dnia jest niebezpiecznie, a w 
nocy bardzo głośno. 

Przekazałem tę sprawę na policję 
i osobiście rozmawiałem z zastępcą 
komendanta. Dyżurny jest po-
wiadomiony o państwa skargach. 
Proszę dzwonić do komisariatu, 
tel. 74 854-90-72. Zobaczymy, jak 
ta sprawa się rozstrzygnie. 

barbara: witam pana. tyle jest 
zagrożeń powodziowych, a dlaczego 
nie są koszone i czyszczone rowy ? 
przecież, jak przyjdzie ulewa, to 
którędy ta woda popłynie? 

Rowy to szeroki temat, bo więk-
szość jest w administracji Spółki 
Wodnej, Wód Polskich i Starostwa 
Powiatowego. Spółka Wodna 
wykonuje wiele prac konserwator-
skich, co do pozostałych zarządców, 
jak pani zauważyła, jest różnie. My 
swoje rowy kosimy jeden raz i to 
jest w tym okresie. Podstawowym 
problemem dla wszystkich są 

pieniądze. 

strzegomianin: dzień dobry. 
kiedy zniknie wysypisko odpadów 
kamieniarskich przy drodze nr 5 
obok stacji shell? sprawa nieroz-
wiązana już całe lata. 

Postępowanie prowadzi Sta-
rostwo Powiatowe w Świdnicy 
– Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami. W maju 2017 r. tutejszy 
organ powiadomił Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy o dokonaniu 
nielegalnego wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej. W czerwcu 
2017 r. Starostwo wszczęło postę-
powanie w przedmiotowej sprawie 
i 8 maja 2018 r. wydało decyzję. 
Od tej decyzji do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego w 
Wałbrzychu odwołał się sprawca 
wyłączenia. Po rozpatrzeniu od-
wołania Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze uchyliło decyzję 
starosty i przekazało sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Obecnie 
starosta przeprowadza ponownie 
postępowanie i uzupełnia je o nowe 
dowody na okoliczność ustalenia 
sprawcy i terminu faktycznego 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej. 

barbara: panie burmistrzu, z 
wielką przyjemnością od lat przy-
glądam się, jak bardzo zmienia się 
nasze miasto, oczywiście na plus. 
jest to niemałą zasługą gospodarzy 
miasta. nowe tereny wzdłuż mu-
rów (koło netto), nowe ławki ... a 
wokół ławek jak dawniej wysypisko 

butelek i puszek po piwie. kosze 
na śmieci jeszcze nierozpakowane, 
a już pełne pamiątek po libacjach. 
wygląda to przerażająco, że zamiast 
alei spacerowej wybudowano nową 
„meliniarnię” dla rodzimych pija-
ków i nierobów, którzy przenieśli 
się z murku koło syreny na świeże 
ławeczki… czy nie powinno się 
karać za takie „dbanie „ o nasze dobro 
wspólne? czy zakaz picia w miej-
scach publicznych i niszczenie tego, co 
powinno być pozytywną wizytówką 
naszego miasta, jest dozwolone? 
ostatnio chciałam pochwalić się 
moim gościom zmianami w na-
szym mieście, ale było mi po prostu 
wstyd za te widoki. pozdrawiam 
serdecznie.

Myślę, że sytuacja się zmieniła 
odkąd włączyliśmy monitoring. 
Byłem ostatnio z wnukami i niko-
go nie było. 

Anna: witam, kto jest odpowie-
dzialny za aktualizowanie rozkła-
dów jazdy autobusów i busów na 
dworcu pks oraz przy ul. leśnej. 
wiszące rozkłady są nieaktualne, 
a od kierowców przewoźników 
nie można się nic dowiedzieć. co 
można zrobić w tym przypadku i 
wyegzekwować zmiany zgodnie z 
tym co jest aktualne?

Przekazałem e-maila do osoby 
odpowiedzialnej. Mam nadzieję, 
że są aktualne. Jeśli nie, to proszę 
o sygnał. 

milena: panie burmistrzu, pi-
szę w sprawie tego bezpiecznego 
podwórka, które miało powstać i 
wszyscy na niego głosowali, a obec-
ni radni tak obiecywali w swoich 
kampaniach. chodzi o podwórko 
rynek, świdnicka a bohaterów 
getta. zapraszam codziennie wie-
czorem na imprezy pod drzewa i 
pozostałości po placu zabaw - gdzie 

piją piwo i siedzą z niebezpiecznymi 
psami bez kagańców. proszę się tym 
zainteresować. 

We wtorek (30.07) zaczęły się 
rozbiórki komórek. W najbliższych 
dniach ogłosimy przetarg. Termin 
realizacji ustaliliśmy na maj 2020 
r. Opóźnienia wynikają z braku 
wykonawców. Mamy nadzieję, 
że wydłużenie terminu na czas 
jesienno-zimowy przyniesie efekt. 
Tak stało się z „Gwiezdnym Po-
dwórkiem”. Wydłużenie terminu 
wyłoniło wykonawcę i to w dobrej 
cenie. 

ja: dzień dobry panie burmi-
strzu. chcę zadać pierwsze z serii 
pytań, jakie mam do pana. chodzi 
mi o oferty pracy na stronie bip. po 
co one są publikowane, skoro pan już 
ustalił kto i gdzie będzie pracował. 
na poparcie moich słów przedsta-
wiam panu nowa panią dyrektor 
przedszkola nr 1 w strzegomiu 
- panią przedszkolankę m. k. na-
pisze pan burmistrzu, że to nie jest 
prawda? pozdrawiam serdecznie i 
czekam na odpowiedź, której tak czy 
inaczej pan udzieli.

Do konkursu zgłosiła się tylko 
jedna osoba. Spełniała kryteria i 
została dyrektorem. 

irma: panie burmistrzu, dlaczego 
nie było ostrzeżenia sms o nawałni-
cach i gradobiciu, jakie miało miejsce 
w sobotę? nikt z moich znajomych 
nie otrzymał takiego alertu! 

Ja dostałem, ale one kierowane 
są do całego powiatu i dostaję je 
bardzo często. Do tej pory omijały 
nas nawałnice. Jeśli ja dostałem dwa 
razy, to wszyscy z systemu SMS 
powinni dostać raz.

joanna: witam. panie burmi-
strzu moje pytanie dotyczy basenu 
delf inek. czy może pan zwrócić 
uwagę osobom, które obsługują 

nasz basen, aby nie otwierały okien 
i drzwi na „przestrzał”, robiąc 
przeciągi w momencie, kiedy z ba-
senu korzystają ludzie (zwłaszcza 
dzieci)? zwróciłam kiedyś uwagę 
na to, ale personel stwierdził, że 
jest bardzo duszno na basenie i im 
ciężko tak pracować. rozumiem. 
Ale trzeba sobie uświadomić czemu 
służy basen. osoba, która wychodzi 
z wody inaczej odczuwa zimno. 
ponadto ciągle coś zmieniają przy 
ustawianiu temperatury powietrza. 
jestem tam często i czuję, że jest 
coraz chłodniej. to nie jest tylko moje 
odczucie. pozdrawiam. 

Uwagi dotyczące otwierania 
okien i drzwi zostaną przekazane 
personelowi obsługującemu krytą 
pływalnię Delfinek. Temperatura 
na obiekcie nastawiona jest na stałą 
wartość 29 stopni Celsjusza i w 
tych granicach jest automatycznie 
utrzymywana (odczuwalna tempe-
ratura jest wartością subiektywną, 
ponieważ były uwagi, aby obniżyć 
temperaturę na pływalni). Uwagi i 
problemy dot. obiektów OSiR Sp. 
z o. o. prosimy również przekazy-
wać zarządowi spółki. 

joseph: szanowny panie bur-
mistrzu! kanalizacja ściekowa w 
skarżycach. kiedy? najwyższa 
pora z obietnicą i terminami unij-
nymi. czy kolejny raz przesuną 
termin bez konsekwencji karnych? 
tych terminów było już kilka... z 
poważaniem. 

Robiona jest dokumentacja dla 
Skarżyc i są duże kłopoty, bo teren 
wsi jest bardzo zróżnicowany 
wysokościowo, a także występują 
tereny zalewowe przy rzece Strze-
gomce. Termin realizacji projektu 
został określony do 31 lipca 2019 
r. Co do realizacji, to informuję, że 
w tym roku spółka Wodociągi i 
Kanalizacja kończy Modlęcin. W 
2020 r. planujemy Rusko, a w 2021 

r. – Skarżyce i Stawiska.

Ferdek: kiedy uruchomiona zo-
stanie komunikacja miejska? czy 
jest w planach, aby funkcjonowała 
ona do późnych godzin popołudnio-
wych oraz w soboty, gdy czynne są 
sklepy i targowiska?

Komunikacja miejska ruszy 1 
września 2020 r. Wynajęliśmy 
firmę, która przygotuje rozkłady 
jazdy. Rozkłady te określą potrzebę 
kursów wg sondażu mieszkańców. 
Obserwujemy też ruch na trasie 
komunikacji zastępczej. 

Adam: dzień dobry! jestem oj-
cem dwójki dzieci dorastających i 
zauważyłem brak odpowiedniego 
miejsca do rozwijania pasji spor-
towych. obecny skatepark jest zbyt 
mały na ilość dzieciaków zainte-
resowanych korzystaniem z niego. 
brakuje również pumptracka np. 
takiego, jaki jest w legnicy, czy w 
wielu innych miastach na dolnym 
śląsku. dzieciaki zamiast korzystać 
z własnej lokalizacji, zmuszeni są do 
odwiedzania innych miast, co nie 
ukrywam jest kłopotliwe. dobrym 
miejscem, które do tej pory nie jest 
zagospodarowane, jest byłe boisko 
przy ul. Armii krajowej, ale to tylko 
moja propozycja. pozdrawiam. 

Niestety, ale na razie nie planuje-
my rozbudowy skateparku. Myślę, 
że w Strzegomiu jest bardzo dobra 
baza sportowa i rekreacyjna do 
realizacji swoich pasji. Nie ma moż-
liwości zrealizowania wszystkich 
potrzeb i oczekiwań. Jest pomysł 
i miejsce na nowy skatepark, ale 
realizacja jest na razie niemożliwa. 
W tym roku oddamy dwa nowe 
miejsca rekreacji dla młodzieży. 
Jeden to park do kalisteniki. Drugi 
to profesjonalny parkur dirtpark, 
który oddamy do użytku w listo-
padzie. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Realizacje w Strzegomiu:
- Aleja Rzeźb - aleja wystawowa 

dużych kamiennych rzeźb, 
alejki spacerowe, fontanna, 
zdroje uliczne - miejsce spa-

cerów i odpoczynku,
- Punkt widokowy- oświetlenie 

i monitoring krzyża na Górze 
Krzyżowej,

- Oznakowanie tras i posto-

jów łączących główne zabytki 
związane z kamieniem. 

- Czesko-polskie multimedialne 
centrum informacji o Szlaku 
Kamienia i jego atrakcjach w 

CAS „Karmel” w Strzegomiu.
- Opracowanie i wydanie wspól-

nych folderów, które posłużą 
do udzielania bardziej szcze-
gółowych informacji poten-
cjalnym zainteresowanym 
Dwujęzyczne Foldery „Szlak 
Kamienia” w wersji Pl-CZ i 
ENG i DE. 

- Spot promocyjny projektu 
„Szlak kamienia”.

- Organizacja Konferencji ot-
wierającej projekt „Szlak Ka-
mienia”.

Finał projektu „Szlak Kamienia”

Całkowita wartość budżetu projektu wynosi: 1.998.851,20 EUR.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 
1.699.023,52 EUR.
Gmina Strzegom - całkowite wydatki – 668.960,00 EUR; dofinansowanie - 568 
616,00 EUR.

Projekt „Szlak Kamienia” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska
-Polska trwał od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Łączy dwa przygraniczne 
regiony – okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk, obejmując obszar od Hořic (miasta kamiennego 
piękna) poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca 
Polski). Skupia pięciu partnerów projektowych: Strzegom, Świdnicę, Dobromierz, Hořice i 
Podzvičinsko. 
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Do tej pory udzielał się jako 
strażak w Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w Jaroszowie i pra-
cował jako kierowca karetki 
w świdnickim pogotowiu. Po 

ataku przez napastników i 
niefortunnym upadku, u męż-
czyzny zdiagnozowano guza 
mózgu.

Środki uzbierane w trakcie 
festynu (28 lipca br. ) będą 
przeznaczone na leczenie i 
rehabilitację po operacji usu-
nięcia nowotworu. W impre-
zie wzięło udział wielu ludzi 
dobrej woli, a w organizację 
włączyły się instytucje, sto-
warzyszenia i firmy z regionu. 
Wśród atrakcji nie zabrakło 
loterii fantowej i licytacji, 
podczas których można było 
zdobyć m.in. koszulki piłkarzy 
ekstraklasy. Strażacy z OSP 
Strzegom i OSP Jaroszów 
przygotowali pokaz cięcia auta 
i ratownictwa technicznego. 
Swoje umiejętności i sprzęt 
pokazali także: policja, straż 
graniczna i ekipa ratownictwa 
medycznego. Amatorzy moc-
nych wrażeń mogli skorzystać 
podczas prezentacji sprzętu 
militarnego i aut rajdowych, 
a miłośnicy aktywnego wypo-
czynku wzięli udział w dwugo-
dzinnym maratonie zumby. 

„Dla Norberta”
Zbiórka pieniędzy nadal trwa, a wpłaty można dokonywać przez serwis zrzutka.pl. Liczy się każdy grosz

Mieszkańcy wspólnie za-
decydowali o realizacji jednej 
z inwestycji na terenie miej-
scowości. Na uwagę zasługuje 
fakt, że po raz kolejny wieś z 
funduszu sołeckiego przezna-
czyła środki na prace drogowe. 
Za kwotę 12 300 zł wykonano 

remont placu przed szkołą - 
skrzyżowanie ul. Szkolnej i 
Parkowej. Gmina przekazała 
kostkę granitową, pochodzącą 
z rozbiórki odnawianych ulic na 
terenie gminy, a wieś zapewniła 
środki pochodzące z funduszu 
sołeckiego.

W goczałkowie coraz ładniej

Klub Seniora mieścił się będzie 
w nowo wybudowanym Centrum 
Aktywności i Integracji Miesz-
kańców Wsi Jaroszów. To bardzo 
wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja. Wykonawcą zadania 
było konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Budowlane „INTRA-
BUD” Sp. z o.o. i KMB Budow-
nictwo Sp. z o.o. ze Świebodzic. 
Umowę na roboty budowlane 

podpisano 28 grudnia 2017 r., 
a protokół odbioru końcowego 
inwestycji został podpisany w 
maju br. Roboty budowlane były 
ważnym etapem realizacji pro-
jektu „Utworzenie klubu seniora 
w Jaroszowie w ramach centrum 
aktywności i integracji miesz-
kańców wsi Jaroszów”, na który 
gmina Strzegom pozyskała 1,25 
mln zł z Unii Europejskiej. 

Nowe miejsce dla seniorów
Klub Seniora mieścił się będzie w nowo wybudowanym Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów. To nowa inwestycja

Fot. S. Tyniecki 

Klub Seniora w Jaroszowie jest obecnie wyposażany w sprzęt i 
meble. Do tej pory zakupiono m.in. sprzęt agd i rtv, audiobooki 
i książki, urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji, defibrylator 
oraz naczynia. Do końca sierpnia stworzone i udostępnione 
zostanie miejsce przyjazne seniorom, umożliwiające atrak-
cyjne i aktywne spędzenie wolnego czasu i rozwijanie swoich 
zainteresowań.

Na jaroszowskim boisku odbył się festyn charytatywny dla 
Norberta Bohonosa, który do niedawna ratował życie innych 
ludzi, jako strażak i kierowca karetki pogotowia, a teraz sam 
potrzebuje pomocy. Chodzi o pieniądze na leczenie i rehabi-
litację po operacji usu-
nięcia guza mózgu, 
z którym zmaga się 
mężczyzna. Patro-
n a t  h o n o ro w y 
nad wydarze-
niem ob-
j ą ł  b u r -
m i s t r z 
S t r z e -
g o m i a 
Z b i -
g n i e w 
Suchyta. 
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Prawdziwa fala upałów na Dolnym Śląsku. Na 
ochłodę najlepsza kąpiel w basenie. Wiedzą o 
tym doskonale mieszkańcy Strzegomia.

Upalna aura, z którą od kilku dni mamy do 
czynienia, spowodowała, że strzegomianie szu-
kają ochłodzenia nad wodą. Dużą popularnością 
cieszą się baseny zewnętrzne kompleksu wodno-
rekreacyjnego OSiR Strzegom, które w ostatnich 
dniach przeżywają prawdziwe oblężenie.

Strzegomski basen ma swoich fanów nie tylko 
wśród mieszkańców miasta i gminy. Chętnie na 
basen zjeżdżają także goście ze Świdnicy, Legnicy, 
Jawora, a nawet Wałbrzycha.

Baseny Strzegomiu czynne są codziennie, w 
godzinach od 10:00 do 18:00. Do dyspozycji 
gości jest duży basen o wymiarach 50 metrów 
długości na 20 metrów szerokości – 4 tory do 
pływania z słupkami startowymi do skakania 
do wody, woda jest podgrzewana w zależności 
od warunków atmosferycznych, niecka basenu 
wykonana jest z stali nierdzewnej. Ponadto na 
amatorów kąpieli czekają: zjeżdżalnia o długości 
71,5 m, dwie trampoliny: 3m oraz 1m wysokości, 
ławki i leżanki z masażem, grota sztucznej fali, 
rwąca rzeka, masaże ścienne, masaż karku, siatka 
do wspinaczki z wyspą. Zapraszamy! 

Na upały najlepszy basen…
 Na strzegomski basen przychodzą nie tylko nasi mieszkańcy. Chętnie przyjeżdżają też goście z innych gmin

Na listach startowych znalazły 
się wybitne nazwiska ze świato-
wej czołówki wkkw-istów, m.in. 
weterana strzegomskich zawo-
dów, Niemca Michaela Junga 
– multimedalisty, aktualnego i 
podwójnego mistrza olimpijskie-
go oraz pierwszego zawodnika, 
który posiadał jednocześnie tytuł 

mistrza Europy, mistrza świata i 
mistrza olimpijskiego, jego roda-
ków: Sandry Auffarth, brązowej 
medalistki olimpijskiej i mistrzyni 
świata oraz Dirka Schrade i An-
dreasa Dibowskiego, mistrzów 
olimpijskich w klasyfikacji dru-
żynowej. 

Wśród polskich reprezentan-

tów zobaczymy m.in. Jana Ka-
mińskiego, Mateusza Kiempę i 
Mariusza Kleniuka. 

Zawody rozpoczną się już w 
piątek. W ciągu pierwszego i 
drugiego dnia zawodnicy zapre-
zentują się w próbie ujeżdżenia. 
Cross, czyli bieg z przeszkodami 
w pełnym galopie, najbardziej 
spektakularna próba zostanie 
rozegrany w sobotę i w niedzielę. 
Ostateczna rozgrywka i wyło-
nienie zwycięzców nastąpią w 
niedzielę podczas konkursów sko-
ków przez przeszkody i crossu. 

Wstęp na zawody jest bez-
płatny. 

gwiazdy jeździectwa w Morawie
Ponad 270 koni, osiem konkursów, wybitne sportowe nazwiska – startuje Strzegom Summer Tour, międzynarodowe zawody w WKKW

Grupa wokalna z Podha-
jec „Leleczenki” zaprezentuje 
swoje talenty wokalne pod-
czas strzegomskiego festiwalu 
folkloru. Wykona ukraińskie 
pieśni folklorystyczne oraz lu-
dowe, również w nowoczesnej 
interpretacji. 

„Leleczenki” usłyszymy także 
na niedzielnej mszy w Ba-
zylice.

Grupa „Leleczenki” powstała 
we wrześniu 2016 r. i składa się 
z 7 dziewcząt w wieku 15–17 
lat. Kierownikiem zespołu 
jest młoda, zaangażowana w 
swoją pracę i kochająca śpiew 
Natalia Lapchak. Natalia jest 

doskonałym pedagogiem, po-
trafiącym zachęcić młodych 
ludzi do muzyki. Młodzi śpie-
wacy wkładają w śpiew całe 
swoje serce, bo muzyka to ich 
pasja. Repertuar zespołu jest 
bardzo szeroki – od pieśni 
ludowych, narodowych, folklo-
rystycznych po klasyczne. „Le-
leczenki” uczestniczą w wielu 
wydarzeniach artystycznych 
w Podhajcach i są laureatami 
licznych konkursów wokalnych 
w regionie. 

Tekst i zdjęcia: galyna 
Pshenychniak

Tł. i red. w j. polskim: 
Dominika Kuleba

„leleczenki” w Strzegomiu Denar na mFF 

Zespół „Denar” ze Znojmo to 
grupa utalentowanych młodych 
ludzi zafascynowanych muzyką 
swego regionu. 7-osobowy 
zespół od wielu lat występuje 
podczas Święta Chleba, Święta 
Wina i na Festiwalu Muzycz-
nym w Znojmie, na licznych 
koncertach oraz bierze udział w 
wielu wydarzeniach artystycz-
nych w południowych Cze-
chach. W repertuarze grupy 
znajdują się również kolędy 
bożonarodzeniowe i pastorałki. 
Członkowie zespołu są studen-
tami różnych kierunków uni-
wersytetu w Brnie – informa-
tyki, agroekonomii, pedagogiki, 
ekonomii i zarządzania. Celem 
„Denara” jest czerpanie radości 
z tworzenia muzyki i dzielenie 
się muzycznymi wrażeniami z 
odbiorcami. W tym roku poja-
wią się na festiwalu folkloru, by 
cieszyć uszy strzegomian. 

Tekst i zdjęcia: jakub hajny
tł. i red w j.polskim: DK

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego nazwany jest 
także jeździeckim triathlonem. To jedna z najtrudniejszych 
dyscyplin konnych, podczas której para koń-jeździec musi 
zaliczyć trzy próby: ujeżdżenie, cross i skoki przez przeszkody. 
Przez trzy dni jeździeckie pary z 18 krajów zmierzą się w czte-
rech konkursach międzynarodowych oraz czterech krajowych 
o różnym stopniu trudności. 

PROGRAM 
Piątek, 02.08.2019 
08.00 – 18.00 – ujeżdżenie 
Sobota, 03.08.2019 
8.00 – 12.00 - ujeżdżenie 
8.00 – 14.00 - skoki 
9.30 – 17.30 – cross 
Niedziela, 04.08.2019 
09.30 – 14.00 – cross 
10.00 – 18.00 – skoki 

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński 

W placówkach oświatowych 
gminy Strzegom trwają remon-
ty wakacyjne. W nowym roku 
szkolnym na dzieci będą czekać 
odnowione sale. Wymieniamy 
niektóre z tych prac. 

- W naszym przedszkolu prze-
prowadziliśmy adaptację i grun-
towny remont 3 pomieszczeń 
gospodarczych na gabinet dla 
logopedy, gabinet do zajęć 
specjalistycznych i toa-
letę. Został również 
pomalowany ciąg 
komunikacy j-
ny przy kuchni 
przedszkolnej – 
mówi Wiesława 
Górka, dyrektor 
Publicznego Przed-
szkola nr 2. W Pub-
licznym Przedszkolu nr 3 
w Strzegomiu w czasie wakacji 
wymieniono pęknięty odcinek 
instalacji wodnej w piwnicy 
budynku. Wymieniono zużytą 
terakotę oraz pomalowano ścia-
ny w pomieszczeniu wydawalni 
posiłków. W pomieszczeniu 
biurowym pomalowano ściany i 
położono panele podłogowe. W 
PSP nr 4 pomalowano gabinety, 

s a l e 
l e k -

cyjne, 
szatnie 

sportowe 
i zakupiono 

meble do zaplecza 
sportowego przy sali gimna-
stycznej. – W naszej szkole wy-
konano montaż i uruchomienie 
monitoringu wizyjnego. Ponad-
to w ramach projektu „ Podnie-
sienie efektywności kształcenia 
w zakresie języka angielskiego 
w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym 

jest Gmina Strzegom” zosta-
nie utworzona i doposażona 
multimedialna klasa językowa. 
Wykonujemy także bieżące 
remonty oraz malowanie klas 
– wylicza Agnieszka Łukaszo-
nek, dyrektor PSP nr 3. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaroszowie malowane są lam-
perie, korytarze, sale i toalety. W 
PSP w Olszanach trwają prace 
związane z malowaniem płotu 
wokół budynku szkoły, naprawą 
ławki oraz malowaniem ścian w 
pomieszczeniach. 

Wakacyjne remonty
Wszystko po to, by dzieci wróciły do estetycznych i bezpiecznych sal
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W ramach odbywa-
jącego się w dniach 
od 1 do 11 sierp-
nia br. XX Festiwa-
lu Bachowskiego w 
Świdnicy, jeden z 
koncertów zorgani-
zowany zostanie w 
strzegomskiej Bazy-
lice Mniejszej. 

4 sierpnia br. o godz. 
21.30 w Bazylice 
Mniejszej przed pub-
licznością zaprezentują 
się: Seojin Kim, Tomasz 
Góra, Aneta Duma-
nowska, Maria Mi-
siarz oraz Aleksandra 
Rybak-Żymła. Wstęp 
wolny! Zapraszamy! 

Koncert Bachowski 

w Strzegomiu!

Główne założenia  pro-
jektu to rozbudzanie po-
trzeb czytelniczych wśród 

dzieci  w wieku 3 – 6 lat 
i  wychowanie aktywnego 
czy te lnika  na całe  ż yc ie. 

W projekcie biorą udział 
dz iec i , k tóre  n ie  chodzą 
do przedszkoli oraz dzieci 

z  p r z e d s z k o l i  w  g m i n i e 
Strzegom.

-  C h c e m y  i n t e g r o w a ć 
dzieci z różnych środowisk 
w naszej strzegomskiej bi-
bliotece. Dzieci  z przed-
szkoli wiejskich będą dowo-
żone na zajęcia w Bibliotece 
Publicznej w Strzegomiu. 

Łącznie w ramach projektu 
odbędzie się 30 spotkań, w 
czasie których dzieci będą 
aktywizowane i edukowane 
pod kątem cz y te ln ic twa , 
będą uczestniczyły w licz-
nych spotkaniach z książką, 
grach, zabawach, quizach 
i  teat rem – mówi  A g ata 

Sztandera , p.o. dyrektora 
strzegomskiej Biblioteki. 

Z miast partnerskich : ze Znojmo w Czechach zawita do Strze-
gomia Kapela „Denar” w 8-osobowym składzie, oraz z Podhajec 
na Ukrainie 7-osobowa Kapela „Leleczenki”. Kapele przybliżą 
nam muzykę oraz folklor naszych najbliższych sąsiadów. 

W bibliotece rosnę - edycja 2019
W projekcie biorą udział dzieci, które nie chodzą do przedszkoli oraz dzieci z przedszkoli w gminie Strzegom. Wszystkie maluchy świetnie się tu bawią

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej realizuje projekt „W 
Bibliotece rosnę - edycja 2019”, na który pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
Partnerstwo dla książki. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 9 800 zł.

Z o b a c Z ,  k t o  w y s t ą p i  n a  M i ę d Z y n a r o d o w y M  F e s t i w a l u  F o k l o r u 

Z festiwalu w Nowej Rudzie gościć będziemy zespoły 
z Portugalii i Bułgarii. Każdy z zespołów zaprezentuje 

taniec i muzykę, nawiązującą do kultury ludowej i folk-
loru swoich krajów. Dopełnieniem niezwykle widowi-
skowych prezentacji na scenie będą charakterystyczne 

bogato zdobione stroje. 

Zespół folklorystyczny z Chile „Danzares latinoamericanos” 
- powstał we wrześniu 2007 roku w celu promowania muzyki 
tanecznej i ludowej z Chile i Ameryki Łacińskiej. Zespół tworzą 
osoby w wieku 18 - 27 lat, głównie uczniowie i nauczyciele. Do 
Strzegomia zespół przyjedzie w 35-osobowym składzie, który 
swoimi umiejętnościami oraz dynamiką występu zachwyca pub-
liczność folklorem z malowniczych regionów Chile. Repertuar 
choreograficzny jest pełen kreacji i fantazji, oraz nawiązuje do 
życia codziennego i historii mieszkańców z różnych rejonów kraju. 
Wspaniałym dopełnieniem są wielobarwne stroje oraz muzyka 
pełna egzotycznych rytmów. Występowali na różnych scenach w 
kraju oraz poza jego granicami. 

Zespół folklorystyczny z Irlandii „Scoil Rince Cualann”– 
zespół został założony w małej nadmorskiej miejscowości pod 
Dublinem w 1974 roku przez Brede Mc Hugh w którym przez 
lata uczestniczyły wszystkie córki założycielki. Głównym celem 
zespołu jest kontynuacja i pielęgnacja tradycji, folkloru i kultury Ir-
landzkiej sięgającej IX wieku spisanej w odręcznym manuskrypcie 
bogato zdobionym celtyckimi wzorami. Obecnie wszystkie córki 
założycielki również nauczają tradycji irlandzkiej oraz posiadają 
swoje własne zespoły folklorystyczne. Dziedzictwem zespołu jest 
taniec pełen dynamiki oraz oryginalna muzyka charakterystycz-
na dla tego rejonu. Zwieńczeniem całości są bogate w celtyckie 
zdobienia stroje wzorowane na zapiskach dotyczących ubioru w 
Wielkiej Księdze z Kells. Swój dorobek artystyczny zespół prezen-
tował wielokrotnie w różnych krajach na różnych kontynentach.

Państwowy Zespół z Gruzji „Khorumi” – jest to profesjonalny 
zespół baletowy liczący 300 osób, który powstał w 2002 roku. 
Nazwa zespołu pochodzi od tradycyjnego gruzińskiego tańca 
wojennego. Od samego początku działalności artyści zachwycają 
światową publiczność profesjonalizmem, umiejętnościami sce-
nicznymi oraz oryginalną choreografią. Ozdobą ich występów 
są eleganckie i bogate stroje regionalne. Pełni pasji artyści starają 
się przekazać historię oraz kulturę swojego kraju, podróżując 
po całym świecie. Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody 
zdobyte podczas światowych konkursów tańca oraz występy za-
graniczne dla światowych sław. Na scenie festiwalowej wystąpią 
w 30-osobowym składzie. 

Zespół z Kolumbii „Fundación Artística del Tundama” - 
powstał w 1995 roku z inicjatywy profesor Felisy Hurtado De 
Manrique, która posiada szerokie doświadczenie i 
wykształcenie w zakresie tańca. 
Głównym celem fundacji 
jest ratowanie i promocja 
folklorystycznych tradycji 
Kolumbii. Podczas festi-
walu w Strzegomiu grupę 
reprezentować będzie 31 
osób. W tym 18 tancerzy 
w przedziale wiekowym 16 
- 17 lat i 7 muzyków. Ze-
spół w swoim repertuarze 
posiada tańce reprezentu-
jące trzy regiony Kolumbii. 
Obecny folklor nawiązuje 
do tradycji z czasów kolo-
nialnych kiedy to ścierały się 
kultury różnych grup etnicznych. 
Bogate połączenie kultur z różnych 
zakątków świata można również 
zaobserwować w wielobarwnych 
strojach prezentowanych przez 
zespół. Młodych artystów łączy wspólna pasja – umiłowanie do 
pieśni i tańca oraz kultury narodowej kraju.

Zespół folklorystyczny ze Słowacji „Žito” – odwiedzi Strze-
gom w 32-osobowym składzie. Zespół został założony w 2002 
roku w celu odnowienia i pielęgnowania dawno zapomnianych 
tradycji oraz obrzędów kulturowych poprzez taniec oraz aktywną 
edukację dziedzictwa narodowego Słowacji. Od samego początku 
działalności zespół głównie skupia się na autentycznej kultu-
rze folklorystycznej z najdawniejszych okresów swojego kraju. 
Układy choreograficzne z różnych okresów oraz regionów kraju 
prezentowane przez zespół odzwierciedlają tak charakterystyczną 
dla Słowacji charyzmę i żywiołowość tańca, muzyki i śpiewu. 
Ozdobą ich występów jest ogromna kolekcja ręcznie zdobionych 
starych oryginalnych strojów regionalnych. Zespół ma na swoim 
koncie wiele nagród zdobytych podczas konkursów krajowych 
oraz zagranicznych. 
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Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

WRZUCAJ!
 Plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle, plastikowe torebki 
/opakowania, opakowania po sokach, metale 

kolorowe/drobny złom, puszki aluminiowe  
i stalowe metalowe narzędzia, czysty styropian.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

 pojemników po tłustych substancjach,
 opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach 
owadobójczych, aerozolach, zabawek,  

brudnego styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch i materiałów 

higienicznych, tapet, worków po mat. budowlanych, 
papieru z folią, segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
 Czyste szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

 TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków,  
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki  
od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE
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PAPIER
ABC recyklingu

ZANIM KUPISZ !

ZANIM WYRZUCISZ !

Im prościej, 
tym lepiej
Wybieraj zwykły 
zeszyt ze zszywką 
zamiast takiego  
ze spiralą czy  
w grubych 
okładkach

Wybieraj 
produkty  
z recyklingu
Z papieru 
niebielonego  
lub z certyfikatem 
FSC

Unikaj produktów 
jednorazowych
Wybieraj opakowania  
składające się z jak najmniejszej 
liczby różnych materiałów, 
używaj pudełka na kanapki  
zamiast papieru

Opróżnij ZgniećUżyj ponownie Rozdziel

NIE  WRZUCAJ DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA:

Papieru
zatłuszczonego

Papieru
barwionego w masie

Kubków
po kawie

Opakowań
wielomateriałowych

Papierów 
nieprzepuszczających 

wodę i śliskich

Zużytych chusteczek  
i serwetek

Opakowań
z zawartością żywności

Środków higieny  
osobistej i pieluch

Opakowań  
po mydle

5frakcji.pl ©
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odpady zmieszanie
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ABC recyklingu

JAK PRZYGOTOWAĆ?

DO POJEMNIKA ŻÓŁTEGO WRZUCAJ: 
Metal Czysty styropianPlastik

Opakowania 
po sokach i innych napojach

NIE WRZUCAJ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA:

GumyElektrośmieci Plastiku z gumą Gąbek
Odpadów 

higienicznych

Odpadów 
medycznych Silikonów

Odpadów 
niebezpiecznych

Styropianu
po żywności

elektroodpady odpady niebezpieczneapteka

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

Unikaj 
powstawania odpadow

Rozdzielaj Opróżniaj (nie myj),
zgniataj

Nie mieszaj 
odpadów

Zmniejszaj
objętość

odpady zmieszanie
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ABC recyklingu

ZANIM WYRZUCISZ !

DO POJEMNIKA ZIELONEGO WRZUCAJ SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE:
Opakowania szklane

po przetworach
Opakowania szklane

po napojach
Opakowania szklane

po olejach
Opakowania szklane

po kosmetykach

NIE WRZUCAJ DO ZIELONEGO POJEMNIKA:

CeramikiSzkła termicznego Opakowań po lekach Luster i szyb
Żarówek, LED’ów,

świetlówek, ekranów TV

Naczyń stołowych Kryształów
Opakowań po środ-

kach niebezpiecznychZniczy

Użyj
ponownie

Opróżnij,
nie myj

Rozdziel  Wybieraj 
butelki zwrotne

5frakcji.pl

SZKŁO

 Nie kupuj produktów 
w opakowaniach

ozdobnych
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elektroodpady odpady niebezpieczneaptekaodpady zmieszanie punkt selektywnej zbiórki odpadów
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BIOODPADY
ABC recyklingu

PAMIĘTAJ!

DO POJEMNIKA BRĄZOWEGO WRZUCAJ: 

Planuj zakupy Podziel się Przetwarzaj Zamroź Kompostuj

Odpadki 
warzywne  
i owocowe

Fusy
po kawie 
i herbacie

Resztki
Jedzenia

Zwiędłe 
kwiaty i rośliny 

doniczkowe 
Trociny  

i korę drzew
Niezaimpregno-

wane drewno

NIE WRZUCAJ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA:

Oleju jadalnego
Kości zwierząt 

I resztek mięsa, tłuszczy Odchodów zwierząt
Drewna

impregnowanego
 Popiołu z węgla 

kamiennego

Płyt wiórowych  
i pilśniowych MDF

Żwirku dla zwierząt  
domowych

Roślin rosnących  
w pobliżu ruchliwych 

ulic albo tras Liści dębu i orzecha 

odpady zmieszanie

5frakcji.pl ©
 E

N
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Rozkład jazdy na linii regularnej 

Załącznik nr 1 

TAM

Kurs 
poranny 
4060 

Kurs 
przed po-
łudniem 
4061

Dłu-
gość 
trasy 
(km)

Odl. 
między 
przyst. 
(km)

Czas prz-
vejazdu 
(min)

Prędk. 
techn. 
(km/h)

Lp. Przystanki/dworce

08:00 12:00 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

08:06 12:06 4,5 4,5 6 47,6 2 Graniczna posesja nr 10 za skrzy-
żowaniem

08:09 12:09 6,5 2,0 3 45,0 3 Goczałków Górny skrzyżowanie przy 
wjeździe do wsi

08:13 12:13 9,3 2,8 4 45,8 4
Goczałków Osiedle ul. 
Strzegomska(obok kościoła) ul. 
Boczna

08:18 12:18 13,0 3,7 5 47,5 5 Rogoźnica ul. Długa

08:19 12:19 13,5 0,5 1 45,0 6 Rogoźnica ul. Świdnicka/Parkowa

08:23 12:23 16,7 3,2 4 52,0 7 Kostrza ul. Kościuszki nr 3/przysta-
nek PKS

08:24 12:24 17,1 0,4 1 36,0 8 Kostrza ul. Żeromskiego przy szkole

08:28 12:28 19,1 2,0 4 32,7 9 Żelazów przy posesji nr 29/przy 
sklepie

08:32 12:32 22,0 2,9 4 47,4 10 Godzieszówek posesja nr 9/przy 
świetlicy wiejskiej

08:37 12:37 25,5 3,5 5 45,0 11  Żółkiewka wieś/przy stawie

08:40 12:40 27,9 2,4 3 54,0 12 Wieśnica

08:45 12:45 31,4 3,5 5 45,0 13 Strzegom ul. Leśna 

08:50 12:50 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

08:57 12:57 6,4 6,4 7 57,0 2 Jaroszów przy posesji 103

08:59 12:59 7,9 1,5 2 54,0 3 Jaroszów- posesja 138 A-hotele

09:05 13:05 11,9 4,0 6 42,3 4 Rusko przy sklepie

09:11 13:11 15,9 4,0 6 42,3 5 Jaroszów- posesja 138 A-hotele

09:14 13:14 17,4 1,5 3 33,8 6 Jaroszów przy posesji 103

09:18 13:18 20,7 3,0 4 49,0 7 Bartoszówek posesja nr 22/przy 
starej szkole

09:19 13:19 20,9 0,5 1 45,0 8 Bartoszówek 

09:26 13:26 26,7 5,8 7 52,2 9 Strzegom ul. Dworcowa DA

09:28 13:28 27,7 1,0 2 36,0 10 Strzegom ul. Leśna

09:30 13:30 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

09:32 13:32 0,4 0,4 2 15,0 2 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 
SP nr 4

09:40 13:40 5,9 5,5 8 43,0 3 Tomkowice skrzyżowanie /przysta-
nek PKS

09:42 13:42 6,3 0,4 2 15,0  Tomkowice posesja nr 12/przy starej 
szkole

09:46 13:46 9,1 2,8 4 45,0 4 Granica przy posesji 49

09:51 13:51 12,1 3,0 5 39,0 5 Modlęcin przy posesji 55 a

09:54 13:54 12,6 0,5 3 12,0  Modlęcin przy świetlicy wiejskiej

09:59 13:59 16,1 3,5 5 45,0 6 Stawiska posesja nr 12/przy świetlicy 
wiejskiej

10:05 14:05 20,0 3,9 6 41,0 7 Strzegom ul. Leśna 

10:10 14:10 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna

10:12 14:12 0,4 0,4 2 15,0 2 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 
SP nr 4

10:21 14:21 5,0 4,6 9 32,0 3 Stanowice ul. Świebodzka/szkoła
10:26 14:26 8,4 3,4 5 44,0 4 Grochotów

"""""

"""""

W naszej gminie działa komu-
nikacja wakacyjna. Przewozy, które 
odbywają się w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku, potrwają 

do 30 sierpnia. Cena biletu za 
przejechanie 1 przystanku wynosi 
1 zł, zaś za przejechanie 2 lub więcej 
przystanków – 2 zł. 

Rozkłady jazdy są dostępne 
na przystankach autobusowych, 
tablicach ogłoszeń oraz u sołtysów. 
Zadanie realizuje firma Usługi 
Transportowe Osobowe, Bagażo-
we Kazimierz Chmieliczek. 

Komunikacja wakacyjna! Do przewozów wykorzystane są istniejące przystanki wyszcze-
gólnione w rozkładach jazdy. Bilety na przejazd można nabyć u 
kierowcy danej linii komunikacyjnej.

BUrMISTrZ 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2204 z póżn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 217/B/2019, 218/B/2019, 
219/B/2019, 220/B/2019, 
221/B/2019, Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 22 lipca 2019 
roku. 

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
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 225/B/2019, 
Nr 226/B/2019, Nr 227/B/2019 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
24 lipca 2019 r.

    

Zabudowa mieszkaniowa z usługami – rogoźnica

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość położona na terenie Gminy 
Strzegom
Nieruchomość niezabudowana dział-
ka nr 359/7, AM–1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 0,2519 
ha, 
dla nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00013680/0. 
Cena wywoławcza nieruchomości 

58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.02.2019 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
13.06.2019 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
6 MU 2 zabudowa mieszkaniowa z 
usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kulturo-
wego.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Ze względu na to, że na nierucho-
mości działce nr 359/7, AM-1, obr. 
Rogoźnica znajdują się urządzenia 
elektroenergetyczne – odcinek na-
powietrzny linii niskiego napięcia 
wraz ze stanowiskiem słupowym 
pojedynczym oraz złącze kablowe 
przyszły właściciel nieruchomości 
w momencie sprzedaży ustanowi 
na prawie własności działki gruntu 
nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na 
rzecz przedsiębiorstwa przesyłowe-
go TAURON Dystrybucja S. A. Od-
dział w Wałbrzychu i jego następców 
prawnych bezpłatną bezterminową 
służebność przesyłu w przebiegu 
linii kablowej niskiego napięcia sze-
rokości pasa ograniczonego użytko-
wania 0,50 m oraz posadowionych 
złączy kablowych, stanowiska słupa 
pojedynczego polegającą na prawie 
do: całodobowego, nieutrudnionego, 
nieograniczonego w czasie 
i miejscu dostępu (przechodu i prze-
jazdu niezbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybucja S.A. 
bądź jej przedstawicieli, wykonywa-
nia czynności związanych 
z utrzymaniem tych urządzeń, eksplo-
atacją, modernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, demonta-
ży, kontroli, wykonywania pomiarów, 
konserwacji, wymianą na nowe 
i usuwaniem awarii, z obowiązkiem 
przywrócenia terenu do stanu pier-
wotnego na koszt właściciela urzą-
dzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Od-
dział w Wałbrzychu i ich następców 
prawnych).
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
Gminy Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto Gmi-
ny Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 

który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone 

pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II piętro lub telefonicznie pod nr 
748560543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowa-
no do ogłoszenia 
o przetargu.
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Działki pod zabudowę garażową – jaroszów

Zabudowa mieszkaniowa - Żelazów

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
Gminy Strzegom
1. Działka niezabudowana 
nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 215,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1120 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł

Wadium - 220,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1140 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana 
nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 225,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbę-
dzie się w dniu 
12.09.2019 r. o 
godz. 1200 w sie-
dzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
5. Działka niezabu-
dowana nr 138/21, 
AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w 
Jaroszowie, gmina 
Strzegom o po-
wierzchni 0,0029 
ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest 
księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza 
n i e r u c h o m o ś c i 
2.200,00 zł
Wadium - 230,00 
zł
Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej 
ceny doliczony zo-
stanie obowiązują-
cy podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1220 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
6. Działka niezabudowana 
nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 235,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1240 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
7. Działka niezabudowana 
nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaro-

szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.220,00 zł
Wadium - 240,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1300 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 21.03.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe nie-
ruchomości ogłoszony na dzień 
13.06.2019 r. zakończył się wy-
nikiem negatywnym.

Zgodnie z miej-
scowym planem 
zagospodarowania 
p r z e s t r z e n n e g o 
obrębu wsi Jaro-
szów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek 
w gminie Strze-
gom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 
Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. 
powyższe nierucho-
mości oznaczone 
są symbolem 6 MW 
– tereny zabudowy 
mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Nieruchomość pod-
lega wyłączeniu 
z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o 
ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi 
koszty związane z 
przeniesieniem pra-
wa własności.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadko-
wi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-

dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
SIÓDMY PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość położona na terenie Gmi-
ny Strzegom
Nieruchomość niezabudowana 
składająca się z działek nr 42/8, 
42/9, AM–1, 
Obr. Żelazów, położona w Żelazo-
wie 
o łącznej powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,1478 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020741/8. 

Cena wywoławcza nieruchomości 
29.560,00 zł
Wadium - 3.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.09.2019 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
28.06.2018 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej 

nieruchomości ogłoszony na dzień 
13.09.2018 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.11.2018 r. 
zakończył się wynikiem negatyw-
nym.
Piąty przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
23.04.2019 r. 
zakończył się wynikiem negatyw-
nym.
Szósty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.06.2019 r. 
zakończył się wynikiem negatyw-
nym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 8 MN/RM 2 zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa. Nieruchomość położo-
na jest w granicy strefy zewnętrznej 
pośredniej ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-

targu jest wpłata wadium, na konto 
Gminy Strzegom – Santander Bank 
Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
lub w kasie urzędu w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej w 
dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do sprze-
daży ponosi nabywca nieruchomo-
ści.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-

jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicznie 
pod nr 748560543, ponadto infor-
macja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowa-
no do ogłoszenia 
o przetargu.
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