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W SKrÓCIe: W SKrÓCIe: W SKrÓCIe:
Na strzegomskim 
Rynku ustawiono 
pierwszą z  tablic 
z  planem gminy. 
Mamy nadzieję, 
że mapa ułatwi 
zwiedzanie Strze-
gomia wszystkim, 
którzy do nas za-
witają. Na planie 
naniesiono obiekty 
kulturalne, tury-
styczne i sportowe.

W tym roku mija 10 
lat od śmierci księ-
dza prałata Stanisła-
wa Siwca, dziekana 
i  proboszcza parafii 
p.w. Św. Aposto-
łów Piotra i  Pawła, 
kustosza Bazyliki 
Mniejszej, Hono-
rowego Obywatela 
Strzegomia. Ksiądz 
prałat był wyjątkową 
postacią oraz wielkim 
autorytetem dla wielu 
pokoleń strzegomian.

W marcu otwarto długo 
wyczekiwany w Strzego-
miu dirt park. W trosce 
o stan obiektu przypomi-
namy wszystkim użyt-
kownikom, że dirt park 
służy tylko i  wyłącznie 
do jazdy na rowerach 
mtb i bmx. Kategorycz-
nie zabrania się jazdy na 
hulajnogach, rolkach czy 
deskorolkach. Prosimy 
także o  niekorzystanie 
z  miejsca po opadach 
deszczu.

Pytamy 
radnych 
W „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” rozpoczy-
namy publikację wywiadów 
z radnymi Rady Miejskiej 
w Strzegomiu na temat 
bieżących spraw oraz prac 
Rady. W tym numerze na 
pytania odpowiada Tomasz 
Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

str. 2

Ankieta 
Wypełnij ankietę i  pomóż 
ustalić, jakie są oczekiwania 
mieszkańców dot. systemu 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi. W gazecie zamiesz-
czamy ankietę. Wszystko to 
w związku z przygotowania-
mi do ogłoszenia przetargu 
na odbiór i  zagospodaro-
wanie odpadów w  naszej 
gminie.

str. 5

transport 
publiczny
Od 1 września br. miesz-
kańcy gminy Strzegom będą 
mogli skorzystać z  trans-
portu publicznego. Zobacz, 
jak będą przebiegały linie 
komunikacyjne oraz ile 
będą kosztowały bilety.

str. 6 – 7

zgodnie z normą str. 7

Warsztaty kulinarne str. 8

Parowozem przez Strzegom str. 4

Od 1 sierpnia br. odpady będą odbierane tylko z tych nieru-
chomości, gdzie gromadzone są w  pojemnikach zgodnych 
z norm. Niedostosowanie się do wytycznych będzie skutkować 
nieodebraniem odpadów.

21 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Kostrzy odbyły się warsz-
taty kulinarne, których tematem przewodnim były naleśniki. 
Śmiechu i radości było co niemiara.

Granitowe Serce Polski oraz Piotr i Paweł - tak nazywały się 
specjalne, zabytkowe pociągi, które 19 lipca br. pojawiły się na 
torach w Strzegomiu. Pociągi przejechały wyremontowaną 
estakadą kolejową. 

nowa mapa z planem 

Dirt Park

10. rocznica śmierci

Drogi prowadzące do gruntów rolnych są niezwykle ważne i potrzebne

W  gminie Strzegom szyku-
je się prawdziwa rewolucja 
związana z  przebudową dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych. W  najbliższym czasie 
takie trakty zostaną przebu-
dowane w  Stanowicach, Go-
dzieszówku, Kostrzy, Granicy 
i Tomkowicach.

Sejmik Województwa za-
twierdził w  ostatnim czasie 
zaktualizowaną listę bene-
ficjentów, którzy otrzymali 
dotacje na drogi prowadzące 
do gruntów rolnych. Dzięki 
tej decyzji gmina Strzegom 
otrzymała 42 tys. zł ze środków 
województwa dolnośląskiego na 
realizację odcinka ok. 200 me-
trów drogi w Kostrzy. – Droga 
powstanie jeszcze w tym roku 
i poza usprawnieniem dostępu 
rolników do ich pól, poprawi 
dojazd do wiejskiego cmen-
tarza. Wiem, że mieszkańcy 

z  niecierpliwością czekają na 
realizację tego zadania – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Dzięki wsparciu 
województwa kwocie 834 tys. zł, 
gmina przebuduje również 
drogę do gruntów w  Godzie-
szówku o długości ok. 800 m.

Natomiast 3 sierpnia br. roz-
pocznie się także przebudowa 
dróg w Stanowicach o  łącznej 
długości ponad 600 m. Zadanie 
to także wsparło województwo 
kwotą ponad 71 tys. zł.

To nie jedyna inwestycja na 
tym rodzaju dróg, ponieważ po-
wiat świdnicki zlecił 
właśnie opracowanie 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej 
dla zadania pn. Prze-
budowa dróg dojaz-
dowych do gruntów 
rolnych i leśnych wraz 
z  zadrzewieniami 
przydrożnymi oraz 

likwidacja zbędnych dróg wraz 
z  rekultywacją umożliwiającą 
uprawę mechaniczną gruntów 
w związku z realizacją projektu 
„Scalenie gruntów wsi Granica, 
Tomkowice, Godzieszówek, 
gmina Strzegom, powiat świd-
nicki” w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z rozwojem, modernizacją 
i  dostosowywaniem rolnictwa 
i  leśnictwa” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014 – 2020, w  ramach 
której zostanie przebudowa-
nych łącznie ok. 6 km traktu.

Przebudują drogi
dojazdowe do gruntów

Zwracamy z próbą do mieszkańców o bieżące śledzenie serwisu www.strzegom.pl, gdzie będą
zamieszczane aktualne informacji o przebiegu inwestycji i bieżących zmianach w organizacji ruchu.
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z d j ę C I e  n u m e r u

Ostatnie lata to w gminie Strzegom czas wielkich inwestycji i dynamicznego rozwoju miasta i wsi. Czas ten podsumowuje przewodniczący rady miejskiej

Pytamy radnych…

W  następnych wydaniach 
„Gminnych Wiadomości Strze-
gom” będziemy publikować 
rozmowy z  radnymi na temat 
bieżących spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miejska 
w Strzegomiu. W tym numerze 
na nasze pytania odpowiada To-
masz Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Jakie są Pana zdaniem naj-
większe osiągnięcia strze-
g o m s k i e g o  s a m o r z ą d u 
w ostatnich latach?
Zadań, które udało się zre-

alizować, jest bardzo wiele. 
Pierwszym ważnym wydarze-
niem było pozyskanie inwestora 

strzegomskiej podstrefy WSSE 
„Invest-Park”, który w  2013 r. 
wybudował jeden z najnowocze-
śniejszych zakładów piekarniczych 
w Europie – FSB Piekarnia Strze-
gom. Wartość inwestycji wyniosła 
ponad 45 mln euro. Dzisiaj zatrud-
nionych jest tam kilkaset osób oraz 
wielu podwykonawców.  Kluczowe 
inwestycje zostały zrealizowane 
w oświacie: wybudowanie nowo-
czesnego Publicznego Przedszkola 
nr 1 z  oddziałem żłobkowym 
(całkowita wartość zadania to ok. 
17 mln zł – dofinansowanie w wy-
sokości 10,3 mln zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego), to również termo-
modernizacja sześciu gminnych 
placówek oświatowych (koszt 
inwestycji to 5,09 mln zł, z czego 
dotacja zewnętrzna to ok. 3,36 mln 
zł), a także adaptacja budynku po 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 
3 na Publiczne Przedszkole nr 4, 
co w  znacznym stopniu przyczy-
niło się do rozwiązania problemu 
braku miejsc w  przedszkolach 

i  oddziałach żłobkowych. Szcze-
gólne znaczenie miały również 
kompleksowe remonty oraz rewi-
talizacje, które odmieniły wizeru-
nek miasta: przebudowa dróg ul. 
Kościuszki, ul. Ofiar Katynia oraz 
ul. Promenady (wartość inwestycji 
8 mln zł), powstanie Alei Rzeźb 
(wartość inwestycji: 2 mln 350 tys. 
zł., projekt został zrealizowany ze 
środków Europejskiej Współpra-
cy Terytorialnej), rewitalizacja 
Grabów oraz Starego Miasta (5 
mln zł ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego), a także 
gruntowne remonty kluczowych 
ulic miasta: Szarych Szeregów, 
Świdnickiej, Bohaterów Getta, 
Paderewskiego etc. To także liczne 
inwestycje na terenach wiejskich: 
powstanie Centrum Aktywności 
i  Integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów (świetlica wiejska, remiza 
strażacka i Klub Seniora), oddanie  
pięciu świetlic wiejskich w gminie 
Strzegom (Goczałków Górny, 
Grochotów, Żelazów, Morawa 

i  Skarżyce) – wartość inwestycji 
ponad 8 mln. Nie można pominąć 
również metamorfozy strzegom-
skiego OSiR-u. Koszt remontu 
stadionu wyniósł 5,76 milionów 
złotych, z  czego 2,1 miliona po-
chodziło z budżetu państwa.

Z  jakimi problemami boryka 
się gmina Strzegom?
Z  całą pewnością borykamy 

się z:
•	 konsekwencjami	 gospodarczy-

mi związanymi z  pandemią 
COVID-19, szczególnie w sfe-
rze funkcjonowania lokalnych 
przedsiębiorstw i  firm, a  tym 
samym z mniejszymi wpływami 
do budżetu,

•	 uciążliwością	górniczą	–	zwłasz-
cza w  obszarach bliskiego są-
siedztwa z wyrobiskami granitu 
oraz kondycją dróg wykorzysty-
wanych przez ciężki transport,

•	 segregacją	 śmieci	 i  budową	
boksów śmietnikowych – wciąż 
niektóre wspólnoty opieszale 
realizują ten obowiązek,

•	 dzikimi	 wysypiskami	 śmieci	
na terenie gminy – a  przecież 
w Strzegomiu działa bezpłatny 
Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych,

•	 zaniedbanymi	 terenami	 pry-
watnymi, które kupione pod 
inwestycje (później niezreali-
zowane) lub lokatę kapitału, 
dzisiaj są zarośnięte, zdewasto-
wane i często bardzo kontrastują 
ze zmieniającym się miastem 
i gminą. 
Oczywiście, we wszystkich wy-

mienionych przypadkach podej-
mujemy działania, aby te wszystkie 
problemy rozwiązać.

Jakie zadania są jeszcze przed 
gminą do realizacji w najbliż-
szym czasie?
Dalsze zabieganie o  realizację 

kluczowej dla naszego terenu 
inwestycji: „Granitowej obwod-
nicy” – związanej z  wyprowa-
dzeniem transportu górnicze-
go z  miejscowości na terenie 
Gminy Strzegom, Dobromierz 

i  Mściwojów; uruchomienie 
komunikacji gminnej, budowa 
kolejnych mieszkań (również 
dla tych najuboższych); rewita-
lizacja Fortu Gaj; kontynuacja 
budowy ścieżek pieszo-ro-
werowych w  gminie; kolejne 
inwestycje w  infrastrukturę 
drogową, a także dalsze zabie-
ganie o  inwestycje remontowe 
PKP (po odnowieniu estakady 
może czas na dworzec Strze-
gom Główny?).

Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?
Klub „Razem dla Gminy 

Strzegom” liczy 17 członków, co 
stanowi bezpieczną większość 
w Radzie Miejskiej. Cieszy jed-
nak fakt, że jest to kolejna rada, 
która potrafi ze sobą rozmawiać 
i  dlatego udaje się unikać kłótni 
i zacietrzewienia. Wszak wszyst-
kim zapewne zależy na dobru 
naszej „małej Ojczyzny”.

Dziękuję za rozmowę. 

– Jesteśmy już w finale. Codziennym głosowaniem dajmy wyraz tego, że żyje nam się  nam radośniej, lepiej i wygodniej – zachęca Zbigniew Suchyta

Głosuj na strzegomskie inwestycje!
Tylko do 3 sierpnia br. do godz. 
12:00 można głosować na dwie 
strzegomskie inwestycje w 
plebiscyt internetowy finało-
wych obiektów zgłoszonych do 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Otwartego „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” edy-
cja XXIV 2019. Dla głosują-
cych przewidziane są nagrody!

W finale uczestniczą dwie 
strzegomskie inwestycje:

•	 Budowa	 budynku	 demon-
stracyjnego o znacznie pod-
wyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej 
– przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Ko-
ściuszki w Strzegomiu

•	 Przebudowa	 i	 zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej 
na terenie Grabiny i Starego 
Miasta w Strzegomiu wraz 
z renowacją zabytkowych 
murów obronnych

W jaki sposób można zagło-
sować? Aby oddać swój głos 
należy wejść na stronę www.
strzegom.pl na specjalny ba-
ner „Modernizacja Roku & 
Budowa XXI w.” lub na konto 
facebookowe gminy Strzegom. 
Po kliknięciu otworzy się spe-
cjalna podstrona, na której 
znajdują się dwie strzegomskie 
inwestycje. Następnie należy 
kliknąć na dany obiekt i naci-
snąć ZAGŁOSUJ. Na kolejnej 

podstronie należy podać imię i 
nazwisko, adres e-mailowy, za-
znaczyć „Nie jestem robotem” 
i wysłać głos. 

Na podany adres e-mailo-
wy wysłany zostanie link do 
aktywacji głosu – należy go 
zaakceptować. Gotowe! Twój 
głos został oddany. WAŻNE! 
Należy oddać głos raz na dobę 
na 1 obiekt, w każdej z kategorii 
konkursowych. Przewidziane są 
nagrody dla głosujących. red

„Gminne Wiadomości Strzegom” dostarczają naszym mieszkańcom aktualnych informacji 
oraz na bieżąco relacjonują to, co dzieje się w gminie. Na zdjęciu seniorzy z Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” w trakcie lektury ostatniego wydania gazety.

Przegląd lokalnej prasy 

Kto może otrzymać pomoc?
•	 Każda	osoba	w	 trudnej	 sytuacji	 życiowej	w	każdej	życiowej	 sprawie,	w	 tym	

między	 innymi	w	sprawach	majątkowych,	socjalnych,	mieszkaniowych,	kon-
sumenckich,	rodzinnych,	czy	pracowniczych;

•	 Osoby	samozatrudnione	–	osoby	prowadzące	jednoosobową	działalność	go-
spodarczą	(niezatrudniające	pracowników	przez	minimum	12	miesięcy)	mogą	
liczyć	na	pomoc	również	z	wnioskami	do	ZUS,	Urzędu	Skarbowego,	Urzędu	
Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
•	 Profesjonalną	pomoc	prawnika,	wykwalifikowanego	doradcy,	mediatora;
•	 Informację	o	twoich	prawach	i	obowiązkach	w	danej	sytuacji;
•	 Wskazanie	sposobu	rozwiązania	twojego	problemu	prawnego;
•	 Pomoc	w	sporządzeniu	pism	i	wniosków.
	
Gdzie szukać pomocy?
•	 Przez	internet:	na	stronie	www.np.ms.gov.pl;
•	 Przez	telefon:	numer	telefonu	najbliższego	punktu	pomocy	znajdziesz	na	stronie	

internetowej	twojej	gminy	lub	starostwa	powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób,
które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Osoby w trudnej sytuacji mogą 
znaleźć nieodpłatną, profesjonalną 
pomoc w jednym z 1500 punktów 
w całej Polsce.
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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 

sierpień 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

2.08 – 8.08 Avena ul. Rynek 32 – 36 tel. 74 851 60 73

9.08 – 15.08 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel.  74 649 12 20

• Podróż zabytkowym 
pociągiem 

• Rusza projekt granitowej 
obwodnicy

• Sekrety trzech kościołów 

nowości w TV Strzegom

Telewizję Internetową Strzegom można 
oglądać za pośrednictwem serwisu 

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na 

stronie głównej, pod banerem projekty unijne)

Okiem kamer miejskiego 
monitoringu

03.07.2020 r. około północy 
na ul. aleja Wojska Polskie-
go doszło do zniszczenia 
baneru wyborczego jednego 
z kandydatów na prezydenta 
Polski. Zapis z monitoringu 
został zabezpieczony do 
dyspozycji policji.

***08.07.2020 r. ok. godz. 07.30 
w  Rynku auto osobowe 

potrąciło 
kobietę na
przejściu dla pieszych. Na 
miejsce została wezwana po-
licja i pogotowie ratunkowe.

***21.07.2020 r. w  Rynku 
przy fontannie kobieta spo-
żywała alkohol. Na miej-
scu interweniował patrol 
policji.

Gmina Strzegom przejęła letnie utrzymanie fragmentu drogi wojewódzkiej 374

W końcu w naszych rękach
Już niebawem poprawi się 
estetyka ulic Legnickiej, alei 
Wojska Polskiego, Kaszte-
lańskiej oraz Świdnickiej. Tą 
trasą przebiega także droga 
wojewódzka nr 374, o  którą 
do tej pory mogła jedynie 
zadbać Dolnośląska Służba 

Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Wreszcie się to zmieniło.

Na mocy porozumienia z DS-
DiK, gmina Strzegom prze-
jęła letnie utrzymanie drogi 
wojewódzkiej 374 na odcinku 
przebiegającym przez miasto. 

Starania trwały długo, jednak 
opłaciło się czekać, bo efekty 
są już widoczne gołym okiem.

– Zadanie utrzymania od-
cinka drogi zostało powierzone 
spółce ZUK. O zakresie i czę-
stotliwości prac, finansowa-
nych z budżetu województwa, 
decyduje inspektor DSDiK, 
niemniej w trosce o wizerunek 
miasta, gmina dołożyła do 
tego zadania własne środki, by 
tak ważny odcinek wyglądał 
estetycznie – mówi Marta 
Zięba, prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu.

Za powiedzeniem „bliższa 
ciału koszula”, gmina Strze-
gom oraz lokalna spółka ZUK 
mają teraz możliwość zadbania 
o  wizerunek całego miasta 
i reakcji na potrzebę zachowa-
nia odpowiedniego poziomu 
estetyki.

już Przejezdna

Głównym tematem ostatniej sesji była budowa obwodnicy Strzegomia. Nikt z radnych nie miał wątpliwości, że to bardzo potrzebna inwestycja

jednogłośnie za granitową obwodnicą!
W trakcie sesji Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu 17 lipca br. 
radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w  sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej 
Województwu Dolnoślą-
skiemu w  kwocie 1,5 mln zł 
na opracowanie dokumenta-
cji projektowej oraz decyzji 
środowiskowej dla zadania 
„Granitowa obwodnica – 
wyprowadzenie transportu 
górniczego z  miejscowości 
na terenie Gminy Strzegom, 
Dobromierz i  Mściwojów” 
w obrębie Gminy Strzegom”. 

Dzień wcześniej, czyli 16 
lipca br., uchwałę w  sprawie 
wsparcia tego zadania rów-
nież kwotą 1,5 mln, podjęli 
radni Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. O  temacie 
pisaliśmy szerzej w  ostatnim 
wydaniu „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”. Plan orien-
tacyjny przebiegu obwodnicy 
został zamieszczony na stronie 
internetowej gminy. 

Urząd
nieczynny! 

Informujemy,
że w dn. 17.08.2020 r.
(poniedziałek) Urząd 
Miejski w Strzegomiu 
będzie nieczynny.

Długo wyczekiwane odkrza-
czenie drogi relacji Rusko – 
Mielęcin stało się faktem. Na 
wniosek sołtysa wsi Rusko 
Mirosława Łopatki oraz prośbę 
mieszkańców, wykonano prace 
związane z  odkrzaczeniem 
i  wykoszeniem drogi relacji 
Rusko – Mielęcin.

Długo nieprzejezdna droga 
stała się ważnym dla mieszkań-

ców skrótem łączącym te dwie 
miejscowości. Po wykonaniu prac 
rolnicy oraz pozostali  mieszkań-
cy będą mogli korzystać z traktu. 
Prace wykonała firma Dro-Kom 
z Dzierżoniowa specjalizująca się 
w tego typu pracach. Odkrzacze-
nie i  obkoszenie poboczy wraz 
z  zrąbkowaniem pozyskanego 
rumuszu na odcinku ośmiuset 
metrów zostało wykonane za 
kwotę 24 840 zł.

MożeSz Mieć
Swój PRofil
zaufany

Przypominamy, że działa 
punkt potwierdzania pro-
fili zaufanych w urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Chcesz	 załatwiać	 sprawy	
urzędowe	online?	 Potrze-
bujesz	profilu	zaufanego.	To	
bezpłatne	narzędzie,	dzięki	
któremu	możesz	 potwier-
dzać	swoją	tożsamość	w in-
ternecie	 (służy	 jako	 twój	
elektroniczny	 podpis).	 Za	
jego	pomocą	możesz	łatwo,	
szybko	i bezpiecznie	wysyłać	
oraz	sprawdzać	dokumenty	
w różnych	serwisach	urzędo-
wych,	dokonywać	płatności	
on-line	 bez	wychodzenia	
z domu.	Zapraszamy	do	Wy-
działu	Obsługi	Interesantów,	
pokój	nr	15	(parter).
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Projekt zakłada utworzenie sieci podmiotów zaangażowanych w działalność związaną z turystyką i rekreacją. - Mamy się czym chwalić –  mówi burmistrz Strzegomia

Będą promować LGd „Szlakiem Granitu”
Morawa stała się przestrzenią 
do zawiązania branżowej sieci 
w  ramach projektu „Razem 
dla sportu, turystyki i regionu 
- sieć na rzecz produktu lo-
kalnego granitowego szlaku”. 
Organizatorem spotkania 
był Ludowy Klub Sportowy 
„Stragona”.

– Promocja produktów lo-
kalnych jest dla nas bardzo 
ważna, ponieważ wzmacnia 

przedsiębiorczość naszego ob-
szaru. Cieszę się, że powstała 
pierwsza taka sieć, ponieważ 
te działania wpisują się w na-
szą strategię i  są uzupełnie-
niem wobec podejmowanych 
przez nas inicjatyw, takich jak 
chociażby realizacja projektu 
współpracy pn. „Marki Lokal-
ne Dolnego Śląska - tworzone 
z pasją” – podkreśla Krystian 
Ulbin, prezes LGD „Szlakiem 
Granitu”.

Projekt zakłada utwo-
rzenie sieci podmiotów 
zaangażowanych w  dzia-
łalność związaną z  tury-
styką i  rekreacją. W  sieci 
będą następujące podmioty: 
LKS Stragona Strzegom, 
Pałac Morawa, Fundacja 
Spichlerz Kultury, Hotel 
Stragona, Hotel Syrena, 
Restauracja Pod Rumakiem, 
Stowarzyszenie Sympaty-
ków Wsi Morawa.

– Jestem przekonany, że ta 
promocja przyniesie oczeki-
wany efekt. W końcu mamy 
się czym chwalić – dodaje 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta.

Celem projektu jest pro-
mowanie obszaru objęte-
go LSR oraz promowanie 
produktów i usług obszaru 
LGD „Szlakiem Grani-
tu” na turystycznej mapie 
Polski.

Przejazdy zostały zrealizowane są przez Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej we współpracy z gminą Strzegom

zabytkowy pociąg w Strzegomiu

Granitowe Serce Polski 
oraz Piotr i Paweł - tak na-
zywały się specjalne, zabyt-
kowe pociągi, które 19 lipca 
br. pojawiły się na torach 
w  Strzegomiu. Składały 
się z  lokomotywy parowej 
TKt48-18 z 1951 roku oraz 
trzech wagonów osobowych 
z lat 20-tych XX wieku.

Był to pierwszy przejazd 
osobowego składu odno-
wioną estakadą. – Mam 
pozytywne wrażenia i uwa-
żam, że to dobra promocja 
dla gminy Strzegom. Chyba 
trzeba będzie to powtórzyć 
– mówi Zbigniew Suchy-
ta, burmistrz Strzegomia. 
Turyści i mieszkańcy mieli 
okazję podziwiać miasto, 
a  zwłaszcza jego zrewi-
talizowaną część, dzięki 
unikatowej perspektywie 
ze szlaku kolejowego, prze-
biegającego przez serce 
Strzegomia.

Skład dotarł również do 
stacji Grabina, gdzie nie oby-
ło się bez awarii. Konieczna 
była interwencja druhów 
z OSP Strzegom, aby uzu-
pełnić wodę w parowozie.
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Strzegomski zespół „Ślad” zaprezentował się przed publicznością na 39. Pikniku Country 
i Folk w Mrągowie, który odbywał się w dniach od 24 do 26 lipca br. Grupa porwała słuchaczy 
do wspólnej zabawy. Wyjątkowa sceneria mazurskich jezior dopełniła całości. – Jesteśmy 
zachwyceni – mówili uczestnicy koncertu. Występ strzegomskiej grupy był bez wątpienia 
wspaniałą promocją dla naszego miasta.

wydArzeniA / AnkietA

anKIeTa dLa mIeSzKańCÓW na TemaT
SySTemu GOSPOdarKI OdPadamI W GmInIe STrzeGOm
W związku	 z  przygotowy-

waniem	 się	 do	 ogłoszenia	
przetargu	na	odbiór	 i  zago-
spodarowanie	odpadów	ko-
munalnych	w naszej	gminie,	
Urząd	Miejski	podjął	działania	
mające	na	celu	przygotowa-
nie	 strategii	 działań	w  celu	
poprawy	 i usprawnienia	 sys-
temu	gospodarki	 odpadami	
w naszej	gminie	na	następne	
lata.	Działania	te	będą	możliwe	
tylko	przy	aktywnej	współpra-
cy	i pomocy	ze	strony	miesz-
kańców	gminy	Strzegom,	dla-
tego	prosimy	o wypełnienie	
ankiety,	 która	dostępna	 jest	
na	stronie	internetowej	gminy	
Strzegom	oraz	na	profilu	 fa-
cebookowym	gminy.	Ankietę	
w wersji	 papierowej	można	
także	pobrać	w Wydziale	Ob-
sługi	 Interesanta	oraz	w Wy-
dziale	Gospodarki	Odpadami	
Komunalnymi.	Wypełnioną	
ankietę	można	wrzucić	 do	
urny,	znajdującej	się	w Wydzia-
le	Obsługi	 Interesanta.	Obok		
ponadto	 zamieszczamy	 for-
mularz	ankiety,	 który	można	
wyciąć	i wypełnić.

w imieniu, jakiego rodzaju nieruchomości udziela Pani/Pan odpowiedzi?
q	Spółdzielnia
q	wspólnota	mieszkaniowa
q	 zabudowa	jednorodzinna
q	 zabudowa	wielorodzinna
q	nieruchomość	niezamieszkała	(firma,	sklep,	itp.)

Kim Pani/Pan jest?
q	Mieszkańcem	miasta	Strzegom
q	Mieszkańcem	wsi	w gminie	Strzegom
q	Zarządcą	nieruchomości	na	terenie	miasta	i gminy	Strzegom
q	Przedsiębiorcą	prowadzącym	działalność	na	 terenie	miasta	

i gminy	Strzegom

Czy strona internetowa http://www.czysty.strzegom.pl zawiera 
według Pani/Pana wszystkie niezbędne informacje dot. gospo-
darki odpadami komunalnymi?
q	Tak,	strona	jest	przejrzysta	i czytelna;
q	Nie	wszystkie	informacje	znalazłam/-em
q	Nigdy	z niej	nie	korzystałam/-em;
q	Czy	należy	coś	zmienić?

	.............................................................................................................................
	.............................................................................................................................
	.............................................................................................................................

Czy częstotliwość odbierania odpadów jest zadowalająca?
q	TAK
q	NIE
q	 Jeżeli	NIE,	to	prosimy	o podanie	propozycji:

	.............................................................................................................................

Czy firma odbierająca odpady świadczy usługi w sposób zadowalający?
q	TAK
q	NIE
q	 Jeżeli	NIE,	to	prosimy	uzasadnić:

	.....................................................................................................................................................

Czy dostarczane harmonogramy odbierania odpadów drogą pa-
pierową i poprzez stronę internetową są czytelne i wystarczające?
q	TAK
q	NIE
q	 Jeżeli	NIE,	to	prosimy	uzasadnić:

	.............................................................................................................................
	.............................................................................................................................

Czy Pani/Pana zdaniem obecnie działający system odbierania odpadów 
komunalnych pomógł poprawić stan czystość na terenie naszego Miasta 
i Gminy?
q	TAK
q	NIE

Co jest dla Pani/Pana największym problemem w selektywnej zbiórce?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi związane z systemem odbierania 
odpadów komunalnych , prosimy o wpisanie ich poniżej
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

morawa music 
academy
W  Morawie trwa letni pro-
jekt muzyczny dla młodych 
skrzypków, altowiolistów 
i  wiolonczelistów z  Polski 
i Niemiec.

26 lipca artyści wystąpili 
podczas koncertu w  kościele 
pw. Zbawiciela Świata i Matki 
Bożej Szkaplerznej w  Strze-
gomiu. Widzowie usłyszeli 

utwory Mozarta, Vivaldiego 
i Torellego.

To już kolejna edycja projektu 
Akademia Muzyczna odbywa-
jącego się w Pałacu w Morawie 
pod artystycznym kierownic-
twem Magdaleny Płociennik 
z  OSM im. Szymanowskiego 
we Wrocławiu oraz Zoi Nev-
godovskiej z  Hochschule für 
Musik Hanns Eisler w Berlinie.

Dobiegły końca prace zwią-
zane z  wykonaniem ciągów 
pieszych na cmentarzu ko-
munalnym w Strzegomiu przy 
ul. Olszowej.

Przypomnijmy, że od wielu lat 
gmina Strzegom prowadzi po-
litykę ponownego wykorzysty-
wania pozyskanych materiałów 
z rozbiórki strzegomskich ulic. 
Dzięki tym zabiegom udało się 
zmodernizować wiele miejsc, 
które, gdyby nie materiał w po-
staci kostki czy krawężników, 
powstałyby o  wiele później, 
a  w  może nawet nigdy. Te 
działania sprawiły, że  powsta-
ło wiele podwórek, odcinków 
dróg, a także co widać na cmen-
tarzu, ciągów pieszych. Prace 
na terenie nekropolii wykonała 
strzegomska Firma Usługi Bru-
karskie Adam Dryja. Za kwotę 
49.275,34 zł wyłożono ponad 
200 m2 nowej nawierzchni 
ułożonej z  materiałów poroz-
biórkowych. Był to ostatni etap 
prac, związanych z  budową 
cmentarnych alejek. 

nowe
alejki
nowe
alejki

To był kolejny występ naszych muzyków, którzy od wielu lat promują gminę Strzegom

„Ślad” w mrągowie

Oczyszczono rów 
w jaroszowie
W ostatnim okresie zakończo-
no długo wyczekiwane prace 
związane z oczyszczenie rowu 
przy gminnej drodze relacji 
Jaroszów – Morawa.

Oczyszczenie tego kilku-
setmetrowego odcinka było 
następstwem szeregu spotkań 
i uzgodnień z przedstawiciela-
mi Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad oraz 
z mieszkańcami Jaroszowa.

Gmina Strzegom zobo-
wiązała się do wykonania 
odkrzaczenia i odmulenia ist-
niejących rowów, co powinno 
zminimalizować spływ wody 
opadowej na DK nr 5, a tym 
samym przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Prace wykonała firma F.H.U. 
DRO-KOM Usługi Drogowo
-Komunalne z  Dzierżoniowa. 
Koszt to ok. 37 tys. zł brutto. red

zdalna Szkoła+
W ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Inter-
netu” działania 1. 1: „Wy-
eliminowanie ter ytorial-
nych różnic w  możliwości 
dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o  wysokich 
przepustowościach” gmina 
Strzegom skorzystała po 
raz drugi z możliwości zło-
żenia wniosku na realizację 
projektu grantowego pn. 

„Zdalna Szkoła +” wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w  systemie kształ-
cenia zdalnego, w  którym 
otrzymała kwotę wsparcia 
w wysokości 105 000 zł.

W  ramach otrzymanych 
środków kupiono 35 lapto-
pów, które przekazano do 
szkół podstawowych na te-
renie naszej gminy. Projekt 

miał na celu pomoc uczniom 
pochodzącym z  rodzin wie-
lodzietnych (3+). Dyrekto-
rzy szkół zakupiony sprzęt 
przekazali jak w poprzedniej 
edycji programu uczniom 
w  drodze umowy użyczenia 
na okres czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania 
placówek oświatowych w celu 
prowadzenia zdalnego na-
uczania.
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Komunikacja gminna jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Będą z niej mogli korzystać po wakacjach                       Ustalono przystanki, przebieg linii i cennik biletów

Będzie publiczny transport zbiorowy PrzeBIeG LInII KOmunIKaCjI GmInnej

GmInne PrzySTanKI 

Ceny I rOdzaje BILeTÓW

Gmina	Strzegom	od	1	wrze-
śnia	br.	zorganizuje	komunikację	
gminną	przeznaczoną	do	świad-
czenia	 usług	 przewozu	 osób	
i	 ich	bagażu	podręcznego	na	
sieci	autobusowych	linii	komu-
nikacyjnych	o charakterze	uży-

teczności	publicznej	w  ramach	
publicznego	transportu	zbioro-
wego.	Transport	ten	będzie	funk-
cjonował	początkowo	przez	rok.	
Po	upływie	tego	okresu	władze	
samorządowe	podejmą	decyzję	
o  jego	ewentualnym	przedłu-

żeniu.	Warto	wspomnieć,	 że	
Dolnośląski	Urząd	Wojewódzki	
dofinansował	to	zadanie	kwotą	
ok.	350	tys.	zł	z  tzw.	„Funduszu	
rozwoju	przewozów	autobuso-
wych	o charakterze	użyteczności	
publicznej”.

linia PRzeBieG TRaSy

0 Strzegom	 (Al.	Wojska	 Polskiego)	 –	 Strzegom	 (ul.	Wałbrzyska	 –	 cmentarz)	 –	
Strzegom	(Al.	Wojska	Polskiego)	–	Jaroszów

1 Strzegom	–	Rusko

2 Strzegom	–	Goczałków	–	Graniczna	–	Strzegom

3 Strzegom	–	Rogoźnica	–	Kostrza	–	Strzegom

4 Strzegom	–	Tomkowice	–	Modlęcin	–	Strzegom

5 Strzegom	–	Olszany

6 Strzegom	–	Skarżyce	–	Międzyrzecze	–	Strzegom

10 Jaroszów	–	Strzegom

12 Strzegom	–	Graniczna	–	Goczałków	–Strzegom

13 Strzegom	–	Kostrza	–	Rogoźnica	–	Strzegom

14 Strzegom	–	Modlęcin	–	Tomkowice	–	Strzegom

16 Strzegom	–	Międzyrzecze	–	Skarżyce	–	Strzegom

Rodzaje biletów pRzejazdowych
1) jednorazowe (na okaziciela)	–	uprawniające	do	odbycia	jednego	przejazdu	bez	ograniczenia	czasu	

jego	trwania,	na	liniach	komunikacji	gminnej	w granicach	określonych	stref	biletowych,
2) miesięczne (imienne)	–	uprawniające	w okresie	od	pierwszego	do	ostatniego	dnia	danego	mie-

siąca	do	odbycia	dowolnej	liczby	przejazdów	na	liniach	komunikacji	gminnej	w granicach	
określonych	stref	biletowych,

3) 30-dniowe „Strzegomianin” (imienne)	–	uprawniające	w okresie	30	dni	kalendarzowych	od	daty	
wskazanej	przez	nabywcę	przy	jego	zakupie	(jako	pierwszy	dzień	ważności,	bez	możliwo-
ści	wskazania	daty	sprzed	dnia	zakupu)	do	odbycia	dowolnej	liczby	przejazdów	na	liniach	
komunikacji	gminnej	w granicach	określonych	stref	biletowych.

Bilet	jednorazowy	stanowi	dowód	uiszczenia	opłaty	za	przejazd	(z chwilą	skasowania)	i za-
chowuje	ważność	do	chwili	opuszczenia	autobusu	przez	osobę,	która	uiściła	opłatę,	jednak	
nie	dłużej	niż	do	momentu	dotarcia	przez	autobus	do	przystanku	końcowego,	właściwego	
dla	danego	kierunku	 linii	 lub	ostatniego	przystanku	przed	zjazdem	autobusu	do	zajezdni.	
Wyjątkiem	 jest	 sytuacja	awaryjnego	przerwania	przejazdu	–	wówczas	bilet	 jednorazowy	
stanowi	podstawę	do	kontynuowania	dalszej	jazdy	pojazdem	wskazanym	przez	operatora.	
Skasowanego	biletu	 jednorazowego	nie	wolno	odstępować	 innej	osobie.	Przewóz	bagażu	
podręcznego	oraz	zwierząt	nie	wymaga	uiszczenia	opłaty.

ceNy biletów pRzejazdowych
Typ biletu Strefa ważności biletu normalny ulgowy

komunalny

je
d

n
o

R
a

zo
w

y ważny	wyłącznie	w	granicach	Strefy	1 2,00 zł 1,00 zł

ważny	w	granicach	jednej	strefy,	innej	niż	Strefa	1 3,40 zł 1,70 zł

ważny	w	granicach	dwóch	sąsiadujących	stref 4,00 zł 2,00 zł

ważny	w	granicach	trzech	sąsiadujących	stref 4,80 zł 2,40 zł

ważny	w	granicach	wszystkich	stref 5,40 zł 2,70 zł

M
ie

Si
ęC

zn
y ważny	w	granicach	jednej	strefy 196,08 zł -

ważny	w	granicach	dwóch	sąsiadujących	stref 215,69 zł -

ważny	w	granicach	wszystkich	stref 274,51 zł -

30
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ważny	wyłącznie	w	granicach	Strefy	1 50,00 zł -

ważny	w	granicach	jednej	strefy,	innej	niż	Strefa	1 100,00 zł -

ważny	w	granicach	dwóch	sąsiadujących	stref 110,00 zł -

ważny	w	granicach	wszystkich	stref 140,00 zł -

wySoKoŚci opŁat dodatKowych
Za	przejazd	na	liniach	komunikacji	gminnej	bez	ważnych	dokumentów	przejazdowych	opłata	
dodatkowa	wynosi:
1)	50-krotność ceny biletu jednorazowego	ważnego	w jednej	strefie	biletowej,	gdy	płatność	

opłaty	następuje	w terminie	powyżej	7	dni	od	dnia	przeprowadzenia	kontroli,
2)	35-krotność ceny biletu jednorazowego	ważnego	w jednej	strefie	biletowej,	gdy	płatność	

opłaty	następuje	w terminie	do	7	dni	od	dnia	przeprowadzenia	kontroli,
3)	za	spowodowanie	zatrzymania	pojazdu	bez	uzasadnionej	przyczyny	opłata	dodatkowa	wynosi	

150-krotność ceny biletu jednorazowego	ważnego	w jednej	strefie	biletowej,
4)	za	 spowodowanie	zmiany	 trasy	pojazdu	bez	uzasadnionej	przyczyny	opłata	dodatkowa	

wynosi	300-krotność ceny biletu jednorazowego	ważnego	w jednej	strefie	biletowej.

UpRawNieNia do pRzejazdów bezpŁatNych i UlGowych
Do	korzystania	z bezpłatnych	 i ulgowych	przejazdów	środkami	publicznego	transportu	zbio-
rowego	są	osoby	wskazane	w ustawie	z dnia	20	czerwca	1992	r.	o uprawnieniach	do	ulgowych	
przejazdów	środkami	publicznego	transportu	zbiorowego	(Dz.	U.	z 2018r.		poz.	295).	Do	korzystania	
z jednorazowych	biletów	ulgowych	komunalnych	uprawnieni	są:	dzieci	w wieku	powyżej	4	lat	
do	rozpoczęcia	nauki	w szkole	podstawowej;	dzieci	i młodzież	w okresie	od	rozpoczęcia	nauki	
w szkole	podstawowej	do	ukończenia	szkoły	ponadpodstawowej	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	
24	roku	życia;	studenci	do	ukończenia	26.	roku	życia;	osoby	które	ukończyły	studia	pierwszego	
stopnia	do	dnia	31	października	roku,	w którym	ukończyły	 te	studia;	emeryci;	 renciści,	osoby	
pobierające	zasiłek	przedemerytalny	i świadczenia	przedemerytalne.
Do	korzystania	z biletów	normalnych	30-dniowych	„Strzegomianin”	uprawnieni	są	posiadacze	
„Strzegomskiej	Karty	Mieszkańca”	dystrybuowanej	przez	Urząd	Miejski	w Strzegomiu.	Dowodami	
potwierdzającymi	uprawnienia	do	przejazdów	bezpłatnych	lub	do	korzystania	z biletów	ulgowych	
są	dokumenty	wydane	przez	instytucje,	urzędy	i organy	właściwe	do	potwierdzania	tych	upraw-
nień.	W przypadku,	gdy	dokumenty	uprawniające	nie	zawierają	zdjęcia,	wymaga	się	okazania	
dodatkowo	innego	dokumentu	pozwalającego	stwierdzić	tożsamość.	Dopuszcza	się	możliwość	
potwierdzania	tożsamości	za	pomocą	aplikacji	mobilnej	Ministerstwa	Cyfryzacji	pn.	„mObywatel”.

lp. nr przystanku Miejscowość Strona drogi lokalizacja przystanku

1. 01 Strzegom L	i	P Dworzec	autobusowy	–	ul.	Dworcowa

2. 02 Strzegom L Poczekalnia		ul.	Leśna

3.	 03 Strzegom P Poczekalnia		ul.	Leśna

4. 04 Strzegom p Al.	Wojska	Polskiego	/	Kochanowskiego

5. 05 Strzegom L Al.	Wojska	Polskiego	/	Kochanowskiego	

6. 06 Strzegom P ul.	Sikorskiego	

7. 07 Strzegom L ul.	Sikorskiego

8. 08 Strzegom P Al.	Wojska	Polskiego	/	ul.	Ceglana

9. 09 Strzegom L Al.	Wojska	Polskiego	/	ul.	Kolejowa

10. 10 Strzegom P ul.	Gronowska

11. 11 Strzegom L ul.	Gronowska

12. 12 Strzegom L ul.	Dolna	/	Miodowa

13. 13 Strzegom P ul.	Dolna	/	Miodowa

14. 14 Strzegom P ul.	Jeleniogórska

15. 15 Strzegom L ul.	Jeleniogórska

16. 16 Strzegom P ul.	Wałbrzyska	–	cmentarz

17. 17 Strzegom L ul.	Wałbrzyska	–	cmentarz

18.	 18 Strzegom L	i	P ul.	Olszowa

19. 21 Strzegom P ul.	Brzegowa	/	PSP	nr	3

20. 22 Strzegom L ul.	Brzegowa	/	PSP	nr	3

21. 23 Strzegom L	i	P ul.	Mickiewicza

22.	 24 Strzegom P ul.	Parkowa	/	przedszkole	nr	3

23. 25 Bartoszówek L	i	P Bartoszówek

24. 26 Goczałków L	i		P Goczałków	–	szkoła

25. 27 Goczałków	G. L	i	P Goczałków	Górny

26. 28 Granica L Granica

27. 29 Granica L wieś

28. 30 Grochotów L	i		P Grochotów

29. 31 Jaroszów L	i	P Jaroszów		Hotele

30. 32 Kostrza L	i	P Kostrza	–	szkoła

31. 32 Olszany L	i	P Olszany	/	Rzędziny

32. 33 Rusko L Rusko

33. 34 Rusko P Rusko	

34. 35 Rusko L	i	P Rusko	–	osiedle

35. 36 Stawiska L Stawiska

36. 37 Żelazów P Żelazów	I	/	pos.	nr	20

37. 38 Żelazów P Żelazów	II	/	pos.	nr	29

38. 39 Żelazów P Żelazów	III	/	pos.	nr	32

39. 40 Żółkiewka L	i		P Żółkiewka	wiatrak

PuBliCzny TRanSPoRT zBioRowy          w GMinie STRzeGoM

Przystanki	komunikacyjne,	których	właścicielem	jest	gmina	Strzegom.	Dodatkowo	dojdą	przystanki,	
które	znajdować	się	będą	przy	drodze	wojewódzkiej	i	drogach	powiatowych.
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Komunikacja gminna jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Będą z niej mogli korzystać po wakacjach                       Ustalono przystanki, przebieg linii i cennik biletów

POdzIał na STrefy STrzeGOm – Taryfa BILeTOWa
Na obSzaRze objętym liNiami KomUNiKacji GmiNNej
UStala Się czteRy StRefy biletowe:
STRefa 1	–	obszar	miasta	Strzegom	ograniczony	jego	granicą	administracyjną;
STRefa 2	–	obszar	następujących	sołectw	gminy	Strzegom:	Godzieszówek,	Granica,	Graniczna,	
Międzyrzecze,	Morawa,	Skarżyce,	Stanowice,	Stawiska,	Tomkowice,	Wieśnica,	Żelazów,	Żółkiewka	
ograniczony	ich	granicami	administracyjnymi;
STRefa 3	–	obszar	następujących	sołectw	gminy	Strzegom:	Bartoszówek,	Goczałków,	Goczał-
ków	Górny,	Grochotów,	Jaroszów,	Kostrza,	Modlęcin,	Olszany,	Rogoźnica,	Rusko	ograniczony	
ich	granicami	administracyjnymi;
STRefa 4	–	obszar	gmin	sąsiadujących	z	gminą	Strzegom,	ograniczony	ich	granicami	admini-
stracyjnymi,	które	z	gminą	Strzegom	zawarły	porozumienia.

PuBliCzny TRanSPoRT zBioRowy          w GMinie STRzeGoM

m I e S z K a ń C u!
zwróć uwagę na pojemniki
Od 1 sierpnia br. odpady będą 
odbierane tylko z tych nieru-
chomości, gdzie gromadzone 
są w  pojemnikach zgodnych 
z normą!

Wydział Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu  przypomina 
o  konieczności gromadzenia 
odpadów komunalnych w  po-
jemnikach zgodnych z obowią-
zującym regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzegom oraz 
zgodnie z obowiązującymi pol-
skimi normami.

Pojemniki przeznaczone 
do zbierania odpadów ko-
munalnych muszą być przede 
wszystkim przygotowane do 
rozładunku mechanicznego. 
Należy na to zwracać uwagę 
przy ich kupnie – brak mecha-
nizmu zaczepu do rozładunku 
grzebieniowego praktycznie 
uniemożliwia odbiór odpadów, 
które muszą być wówczas wysy-
pywane ręcznie przez pracow-
ników stojących na odwłoku 

śmieciarki, stwarzając tym sa-
mym bardzo duże zagrożenie 
wypadkiem.

Rysunek nr 1 przedstawia ty-
powe pojemniki na odpady ko-
munalne. Pojemniki tego typu 
posiadają odpowiednią kon-
strukcję zaczepu, są dostosowa-
ne do odbioru mechanicznego 
oraz wytrzymałe, gwarantując 
wieloletnie użytkowanie bez 
utraty walorów funkcjonalnych 
i estetycznych.

Warto też zwrócić uwagę, 
że na terenie gminy jeszcze 
w wielu przypadkach używane 

są metalowe okrągłe pojemni-
ki, jak i  pojemniki ogrodowe, 

które nie są przystosowane do 
rozładunku mechanicznego 
(zarówno konstrukcyjnie, jak 
i wytrzymałościowo).

Poniżej prezentujemy przy-
kładowe pojemniki (rysunek 
nr 2), które nie nadają się do 
odbioru odpadów komunal-
nych i  nie spełniają wymagań 
polskich norm.

– Zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców o  wyposażenie 
nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki do gromadzenia od-
padów. Przy zakupie pojemni-
ków należy zwrócić uwagę na 

wyżej opisaną „Polską Normę”, 
gdyż wszystkie inne pojemniki 
nieposiadające charaktery-
stycznych kołnierzy/chwyta-
ków nie będą współpracowały 
z pojazdami specjalistycznymi 
i  tym samym nie będą mo-
gły być opróżniane lub mogą 
zostać uszkodzone podczas 
odbioru – nie z  winy firmy 
świadczącej usługę – podkreśla 
zastępca burmistrza Strzego-
mia Wiesław Witkowski.

Niedostosowanie do 31 lipca 2020 r. w/w wytycznych skutkować będzie nieodebraniem odpadów!

ODPADY
ZMIESZANE

ODPADY
BIO

PAPIER
i TEKTURA

SZKŁO
i OPAKOWANIA

SZKLANE

METALE
i TWORZYWA

SZTUCZNE

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

nIe KąPmy SIę W fOnTannaCh!

Słoneczna pogoda zachęca 
do spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Miło jest 
ochłodzić się wówczas w wo-
dzie. Niestety, nie brakuje 
amatorów kąpieli w  strze-
gomskich fontannach.  Przy-
pominamy jednak, że jest to 
zakazane i  apelujemy o  re-
spektowanie zakazów. 

Choroby, które mogą pojawić się na skutek kąpieli
w fontannie:
•	 wysypki,
•	 ostre	zapalenia	płuc	wywołane	pałeczkami	legionelli,
•	 schorzenia	dróg	oddechowych,
•	 zakażenie	gronkowcem,	które	grozi	zapaleniem	oskrzeli,	

płuc, tchawicy, migdałków,
•	 zakażenie	paciorkowcami,	które	grozi	zapaleniem	gardła,	

płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych,
•	 zapalenia	spojówek,
•	 zapalenia	uszu,
•	 grzybice	stóp.

Bakterie escherichii mogą powodować stan zapalny dróg 
moczowych i pęcherza.
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Wieża Targowa ponownie otwiera swoje podwoje dla turystów i mieszkańców

Sięgnij nieba
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej zaprasza 
w każdą niedzielę w godz. od 
15:00 do 18:00 na zwiedzanie 
Wieży Targowej. Wraz z heł-
mem ma ona prawie trzydzie-
ści sześć metrów wysokości. 
To gwarantuje niezapomniane 
wrażenia dla mieszkańców 
i turystów.

Pierwsze wzmianki na te-
mat Wieży Targowej pojawiły 
się w 1433 roku w starej Księ-
dze Miejskiej. Budowla miała 
wówczas ok. 16 metrów wy-
sokości i pełniła rolę siedziby 
lokalnej władzy. Szczyt wieży 
był punktem obserwacyjnym, 
który pomagał w  obronie 
miasta.

W 1533 roku zapadła decyzja 
o rozbudowie wieży, która „uro-
sła” do 26 metrów wysokości, 
a na jej szczycie pojawił się hełm 
w renesansowej formie. Od tego 
czasu do 1945 roku wieża prze-
chodziła wielokrotnie remonty. 

Po zniszczeniach powstałych 
na skutek II wojny światowej 
ostatecznie zdemontowano 
uszkodzony hełm, który mógł 
w każdej chwili przechylić się 
i zawalić.

W  1999 roku rozpoczął się 
remont wieży, która do tego 
czasu nie miała zadaszenia. 
Ówcześni włodarze miasta 
zdecydowali, że wieża zostanie 
nakryta szklanym, ostrosłupo-
wym hełmem o  wadze ponad 
5 ton. W tym czasie odnowiono 
także wnętrze.

Dziś wieża wraz z  hełmem 
ma prawie trzydzieści sześć 
metrów wysokości, a wraz z ko-
lorowym podświetleniem jest 
widoczna w panoramie miasta 
w  każdą noc. Wieża Targowa 
pełni funkcję punktu widoko-
wego, który gwarantuje nieza-
pomniane wrażenia dla miesz-
kańców i turystów. Najbardziej 
spektakularny widok jest jednak 
tuż po zachodzie słońca i nocą. 
Zapraszamy!

Wieżę Targową można zwiedzać indywidualnie
lub w grupach zorganizowanych po uprzedniej 

rezerwacji pod numerami telefonów:
668 187 825, 668 144 685.

zaprasza

w niedzielę 
00 00      od godz. 15  do 18

Dorośli.............. 4 zł
Młodzież........... 2 zł
Maluchy........GRATIS !

                 Opiekunem Wieży Targowej 
jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej

WIEZA  TARGOWA
.Sredniowieczny zabytek

.

Kabaret Ani Mru Mru w Strzegomiu! 
Już można kupić bilety na występ Kabaretu Ani Mru Mru, który zaprezentuje się 

w Strzegomiu w najnowszym programie: Cirque de Volaille!
Występ zaplanowano na 10 grudnia 2020 r. na godz. 17:30

w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury.

Bilety w cenie 70 zł dostępne na stronie: 
www.sck.strzegom.pl,  www.biletyna.pl 

oraz w siedzibie Strzegomskiego Centrum Kultury, 
ul. I.J. Paderewskiego 36. 

Zapraszamy! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warsztaty kulinarne
w Kostrzy

21 lipca br. w  świetlicy wiej-
skiej w  Kostrzy odbyły się 
warsztaty kulinarne, których 
tematem przewodnim były 
naleśniki. W zajęciach udział 
wzięli mieszkańc y gminy 
Strzegom.

Organizatorem warsztatów 
było Stowarzyszenie Wspiera-
nia Kultury w  Gminie Strze-
gom „Akcja”, współorganiza-
torami: zespół folklorystyczny 
„Kostrzanie” wraz z  radą so-
łecką i  sołtysem wsi Heleną 

Szerszeń. Warsztaty zosta-
ły zorganizowane w  ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 dla operacji reali-
zowanych w  ramach projektu 
grantowego „Zajęcia kulinarne 
we wsi Kostrza – zakup wyposa-
żenia kuchni świetlicy wiejskiej 
w  Kostrzy”. Wartość projektu 
grantowego: 27.350,31 zł.
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Niemiec Michael Jung podwójnym zwycięzcą zawodów w Strzegomiu. Kto zajął kolejne miejsca i jak poradzili sobie Polacy?

WKKW: Kto odebrał puchar?
Michael Jung na 12-letnim 
koniu fischerChipmunk FRH 
wygrał klasę CCI4*-S, najwyż-
szy rangą konkurs rozgrywany 
podczas zawodów Strzegom 
Summer Tour. Polak najlepszy 
w „dwóch gwiazdkach”.

Niemiecki multimedalista od 
początku był faworytem tej kon-
kurencji. Wszystkie trzy próby 
zaliczył perfekcyjnie. Na czworo-
boku uzyskał imponujący wynik 
– 19,4, następnie „na czysto” i jako 
jedyny w normie czasu przeje-
chał cross. Bezbłędny występ 
na parkurze tylko potwierdził 
znakomitą formę tej pary.

Drugie miejsce, po czystym 
pokonaniu próby skoków, za-
jął reprezentant Holandii Raf 
Kooremans na koniu Dimitri 
N.O.P. Trzecia jest Austriaczka 
Lea Siegl na koniu Fighting Line.

Zajmujący drugą lokatę po 
ujeżdżeniu Mateusz Kiempa 
na Libertinie powiększył swój 
bagaż punktowy po crossie, 
docierając na metę ze znacznym 
opóźnieniem, zaliczył też jedną 
zrzutkę na parkurze, co ostatecz-
nie uplasowało go na 23. pozycji.

Paweł Spisak na Bandera-
sie, który po crossie zajmował 
4. miejsce, występu na parkurze 
nie może zaliczyć do udanych. 
Cztery zrzutki i punkty karne za 
czas sprawiły, że para ukończyła 
rywalizację z 27. lokatą.

W  zawodach wystartowało 
ponad 300 koni w  barwach 
18 krajów. Zawodnicy zmie-
rzyli się w  czterech konkur-
sach w krótkim formacie oraz 
w dwugwiazdkowym konkursie 
w kategorii kuców.

Michael Jung zdominował 
nie tylko konkurs „cztero-
gwiazdkowy”. W  zawodach 
startował na trzech koniach 
i  z  każdym zajął miejsce na 
podium. Z 8-letnim wałachem 

fischerWild Wave, pomimo 
jednej zrzutki na parkurze, wy-
grał klasę CCI3*, a na klaczy Go 
For S zajął trzecie miejsce. Dru-
gą lokatę objęła reprezentantka 
Austrii Lea Siegl na koniu van 
Helsing P. Czysto przejechany 
cross i skoki zapewniły jej awans 
z 14. pozycji po ujeżdżeniu.

Najwyżej sklasyfikowaną pol-
ską parą w  tej klasie jest Julia 
Gillmaier i Quinton 14. Po ujeż-
dżeniu amazonka zajmowała 17. 
pozycję, cross przejechała z nie-
wielkim spóźnieniem, następnie 
bezbłędnie zaliczyła parkur, co 
dało jej awans na 8. miejsce.

Konkurs „dwugwiazdkowy” 
rozegrano z imponującą liczbą 
85 koni. Zwycięzcą konkurencji 
został Mateusz Kiempa na Pi-
tagorasie. Polak po ujeżdżeniu 
był czwarty, wygraną zapewniły 
mu bezbłędnie przejechany 
parkur i  cross. Dwa pozostałe 
miejsca na podium zajęły za-
wodniczki z  Niemiec: Sonja 
Buck na klaczy Carla Bruni 
R, przed Vanessą Bölting na 
koniu Ready To Go W.

W  dwóch długich gwiazd-
kach w  kategorii kuców naj-
lepszy był zawodnik z Niemiec 
Matti Garlichs na koniu An-
dante D, drugie miejsce zajęła 
Holenderka Kato De Smidt 
na Orchid’s Tigersun, wyprze-
dzając Niemkę Emilię Vogel na 
klaczy Tina. Jedyna polska para 
w tym konkursie Julia Witkow-
ska i Chester zajęli 9. miejsce.

W konkursie „jednej gwiazd-
ki” Intro najlepszy był reprezen-
tant Niemiec Levi Cordes na 
koniu Calesco 3. Drugie miejsce 
na podium wywalczył jego rodak 
Carlo Klippel na Carismo 22. 
Stawkę zamyka para z Holandii 
Sterre van Houte i Guapo 29. 
Wyniki on-line: http://even-
ting.strzegomhorsetrials.pl/ 
results/2020/sst/
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Trybuna na hipodromie w Morawie doczekała się przebudowy. Kibice mogli już na niej zasiąść w trakcie zawo-
dów Strzegom Summer Tour, organizowanych w dniach od 16 do 19 lipca br.
Projekt pod nazwą „Przebudowa trybuny – to poprawa warunków uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez LKS 
Stragona Strzegom, sprzyjająca aktywności społecznej mieszkańców i turystów”, uzyskał dofinansowanie ze środków Lokalna 
Grupa Działania Szlakiem Granitu. To ważna inwestycja, ponieważ z tego obiektu, podczas organizowanych corocznie zawo-
dów wkkw korzystają tysiące osób.
– Realizacja tego projektu to wsparcie dla imprez promujących region i jego ofertę, w szczególności dla międzynarodowych 
imprez konnych organizowanych przez LKS Stragona Strzegom – mówi Krystian Ulbin, prezes LGD Szlakiem Granitu.

Trybuna po modernizacji

To idealny czas na zwiedzanie miasta, a także rowerowe przejażdżki. Zamiast jechać autem,  wsiadaj na dwa kółka i pedałuj dla przyjemności i zdrowia!

To jest czas na rowery!
Aż 48 jednośladów zlokalizowa-
nych w siedmiu punktach Strze-
gomia jest dostępnych dla miesz-
kańców i  turystów. Na miejskim 
rowerze można zwiedzić gminę 
Strzegom lub szybciej dotrzeć do 
celu, i to za symboliczne pieniądze!

Opłata za wypożyczenie roweru 
wynosi – 1,50 zł za każde rozpo-
częte 30 minut użytkowania, nie 
więcej jednak niż 9,00 zł za dzień, 
czyli po 3 godzinach system za-
kończy naliczanie opłat. Z roweru 

można korzystać przez całą dobę, 
następnie system zacznie naliczać 
opłatę jak za kolejne wypożyczenie.

Aby wypożyczyć rower, należy 
skorzystać ze specjalnej aplikacji 
Geovelo, którą można pobrać na 
telefon. Aplikacja umożliwia m. 
in. wypożyczenie roweru poprzez 
skanowanie kodu QR. Rowerem 
będzie można poruszać się w gra-
nicach administracyjnych gminy 
Strzegom. Zwrotu jednośladu 
można dokonać na każdej stacji, 
których lista znajduje się obok:

•	 rynek – przy Ratuszu
•	 ul. Kościuszki przy skrzyżo-

waniu z ul. Sosnową
•	 ul. Legnicka – targowisko
•	 ul. Mickiewicza – przy 

wjeździe na teren OSiR-u
•	 ul. dolna przy skrzyżowaniu 

z ul. Wałbrzyską
•	 Al. Wojska Polskiego przy 

Quick Parku
•	 ul. Olszowa 2

Przed rozpoczęciem jazdy zdezynfekuj powierzchnie roweru nara-
żone na kontakt: chwyty kierownicy, siodełko, zamek tylnego koła.

Używaj rękawiczek jednorazowych i dezynfekuj dłonie przed i po 
korzystaniu z roweru.

Podczas jazdy unikaj dotykania twarzy, w szczególności okolic 
oczu, ust i nosa.

Pamiętaj o obowiązującym nakazie zasłaniania ust i nosa w 
przestrzeni publicznej.

zALeceniA dOTyczące bezPiecznegO KOrzySTAniA
z rOWerU PUbLicznegO W gMinie STrzegOM:
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KOSTrza - zaBudOWa mIeSzKanIOWa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom. Działka niezabudowana 
nr 269/6, AM–1, Obr. Ko-
strza, położona w Kostrzy, przy 
ul. Stefana Żeromskiego, gmi-
na Strzegom o  powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,2454 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Zgodnie 
z  miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wie-
śnica, Żółkiewka, Kostrza, Że-
lazów zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 5MN/RM4 – za-
budowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i  zagrodowa. Gra-
nica terenu górniczego. Cena 
wywoławcza nier uchomo-
ści - 75.700,00 zł. Wadium 
- 7.600,00 zł. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z  zaokrągleniem 
w  górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej. Do 
wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT. Przetarg odbędzie się 
w  dniu 13.08.2020 r. o  godz. 
10:00 w  siedzibie Urzędu 

Miejskiego  w  Strzegomiu – 
sala nr 29. Nieruchomość pod-
lega wyłączeniu z  produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Na-
bywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Na-
bywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto Santander Bank Polska 
S.A  O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10.08.2020 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpła-
ty 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 po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania 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 wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w  formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W  przypadku osób 

prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z  właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z  podmiotem, który 
przetarg wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 
2108 z  późn. zm.). Dodatkowe 
informacje związane z  przetar-
giem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85 60 543, ponadto 
informacja o  przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i  Gminy 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 zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

KOSTrza – zaBudOWa mIeSzKanIOWa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom. Działka niezabudo-
wana nr 267/2, AM – 1, Obr. 
Kostrza, położona w  Kostrzy, 
przy ulicy Stefana Żeromskiego 
gmina Strzegom o powierzchni 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,2134 ha. Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00005820/5. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i  praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w  sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno
-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 5 MN/RM 4 – za-
budowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i zagrodowa, granica tere-
nu górniczego. Cena wywoław-
cza nieruchomości 66.800,00 zł. 
Wadium - 6.700,00 zł. Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o  godz. 10:30 w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych. Na-
bywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Na-
bywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto Santander Bank Polska 
S.A  O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10.08.2020 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a  wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Cena nieru-
chomości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia umowy 
w  formie aktu notarialnego. 
W  razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. Osoby przy-
stępujące do przetargu powinny 
posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W  przypadku 
osób prawnych wymagany jest 

aktualny wypis z  właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy 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 dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z  podmiotem, który 
przetarg wygra. Przetarg zosta-
nie przeprowadzony zgodnie 
z  przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i  Zagospo-
darowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 85 60 
543, ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i  Gminy 
Strzegom – www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o  takiej decy-
zji podana zostanie w  sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia  o przetargu.

dzIałKa rOLna Przy uL. reja W STrzeGOmIu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na oddanie w  dzierżawę 
części działki rolnej nr 417 
AM.12, Obr. 3 o powierzchni 
0,0142 ha (R IIIa), poło-
żonej w  Strzegomiu przy 
ul. Reja. Oddanie w dzierżawę 
nastąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 
6 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 
w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29, 

I piętro. Stawka wywoławcza 
czynszu za dzierżawę gruntu 
wynosi – wartość 0,1264 dt 
żyta w  skali roku. O  wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,010 dt żyta. Nieru-
chomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od ob-
ciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w  wysokości 

10,00 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A. o/Strzegom: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 3 sierpnia 
2020 r. Za dzień wpłaty wa-
dium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom. Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 

przez uczestnika przetargu, 
który wygra przetarg zali-
cza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a  wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Osoba 
przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wypis 
z  właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygrywa-
jący przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 

wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szczegó-
łowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 – II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 85 60 572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powodu, 
ogłoszony przetarg może zo-
stać odwołany.

jarOSzÓW – nIeruChOmOŚć PrzeznaCzOna dO rOzBIÓrKI

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strze-
gom. Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 362/46, AM-1, Obr. 
Jaroszów o powierzchni wg re-
jestru ewidencji gruntów 0,2728 
ha zabudowana dwukondygna-
cyjnym budynkiem użytkowym. 
Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przeznaczony 
jest on do rozbiórki. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z  miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w  gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 

24 sierpnia 2016 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 5 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Cena wywoławcza 
nieruchomości 50.000,00 zł 
Wadium – 5.000,00 zł. Postą-
pienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg od-
będzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10.08.2020 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 po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności. 
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w  formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 

do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W  przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i  nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z  podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z  prze-
pisami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z  dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 
1490). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85 60 543, ponadto informacja 
o  przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom – www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w  sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia  o przetargu.

nAjeMcO, 
zgłOś 

AWArię!
Pogotowie Techniczne działające 

w zakresie usuwania awarii 
wewnętrznych instalacji mieszkań 

będących w zasobie gminy: 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, 

elektrycznych.

Awarie i usterki w dni powszednie 
(poniedziałek – piątek) do godziny 
15:00 prosimy zgłaszać do Wydziału 

Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, pok. nr 9, 

tel. 74  8560 522.

Awarie i usterki w dni powszednie 
po godzinach pracy administracji 

oraz w soboty, niedziele i dni 
świąteczne prosimy zgłaszać:

tel. 605 735 675.
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uSłuGI – PrOduKCja

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom. Przedmiotem prze-
targu jest nieruchomość położo-
na na terenie gminy Strzegom. 
Nieruchomość niezabudowana 
działka nr 749/2, AM–29, Obr.2, 
położona w  Strzegomiu o  po-
wierzchni wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,1351 ha, dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020750/4. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
65.000,00 zł. Wadium – 6.500,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych ceny wywo-
ławczej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w  dniu 13.08.2020 r. o  godz. 

11:00 w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego  w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w  obrębie 2 
miasta Strzegom zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 64/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24.09.2014 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 4 U/P usługi, 
produkcja. Nieruchomość podlega 
wyłączeniu z  produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i  leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia gruntów 
z  produkcji rolnej. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium, w  kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub na 
konto gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10.08.2020 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 uczestni-
ka, który wygrał przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z  przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 

przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości. Osoby przystę-
pujące do przetargu powinny 
posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość. W  przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktualny 
wypis z  właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny doku-
ment urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezen-
tacji, a  także imiona i  nazwiska 
osób uprawnionych do reprezen-
tacji. W  przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie z pod-
miotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 

zgodnie z  przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z  dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe informacje 
związane z  przetargiem można 
uzyskać w  Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i  Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 856 05 
43, ponadto informacja o  prze-
targu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i  Gminy 
Strzegom – www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. 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.

jarOSzÓW – dzIałKI POd zaBudOWę GarażOWą

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.

1. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, po-
łożona w Jaroszowie, gmina Strze-
gom o  powierzchni 0,0027 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł. Wadium - 210,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 12:00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego  w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

2. Działka niezabudowana nr 
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w  Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł. Wadium - 215,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 

wywoławczej. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 12:20 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

3. Działka niezabudowana nr 
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina Strze-
gom o  powierzchni 0,0029 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.200,00 zł. Wadium - 230,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 12:40 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

4. Działka niezabudowana nr 
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina Strze-
gom o  powierzchni 0,0027 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł. Wadium - 220,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, 

z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 13:00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

5. Działka niezabudowana nr 
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina Strze-
gom o  powierzchni 0,0029 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.200,00 zł. Wadium - 235,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej 
ceny doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 13:20 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

Dla powyższych nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7. 
Nieruchomości są wolne od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w  gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. powyższe 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z  produkcji 
rolnej. Nabywca ponosi koszty 
związane z  przeniesieniem 
prawa własności. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium, w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A  O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w  nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
10.08.2020 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w  dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 

przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania 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 wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w  formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 

dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z  prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w  sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w  Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85 60 543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom – www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja  o takiej de-
cyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia  o przetargu.

nIeruChOmOŚć zaBudOWana – żÓłKIeWKa

BurmISTrz  
STrzeGOmIa  
InfOrmuje

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
z  późn. zm.)  informu-
ję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność Gmi-
ny Strzegom przezna-
czonych do: sprzedaży 
zgodnie z  Zarządze-
niem Nr 215/B/2020, 
Nr 216/B/2020 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
20 lipca 2020 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom. Przedmiotem 
przetargu jest nieruchomość skła-
dająca się z  działki nr 216/1 oraz 
działki nr 218, AM-1, obr. Żół-
kiewka o łącznej powierzchni wg re-
jestru ewidencji gruntów 0,2100 ha 
zabudowana budynkiem miesz-
kalno-użytkowym oraz budyn-
kami gospodarczymi, położona 
w Żółkiewka 15. Na nieruchomości 
posadowiony jest budynek mieszkal-
no-użytkowy, dwukondygnacyjny 
(parter, piętro), częściowo podpiwni-
czony z zabudową strychową.
1. W prawej części budynku, posa-

dowionego na działce nr 216/1 
znajdują się:
•	 na	 parterze:	 pokój,	 spiżarka,	

pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz,

•	 na	piętrze:	2	pokoje,	przedpo-
kój, klatka schodowa.

2. W lewej części budynku posado-
wionej na działce 218 znajdują się:
•	 na	parterze	dwa	pomieszczenia	

mieszkalne,
•	 na	piętrze	budynku	znajduje	się	

sala.
Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi około 264 m2. Budynek 
stodoły ze względu na zły stan 
techniczny wymaga kapitalnego 
remontu lub rozbiórki. Trzy bu-
dynki gospodarczo-produkcyjne 
– ze względu na zły stan tech-
niczny wymagają rozbiórki. Dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00069397/6. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w  obrębie 2 
miasta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 października 

2014 r. powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 RM/
MU – tereny zabudowy zagrodowej 
oraz zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, strefa OW obserwacji arche-
ologicznej dla średniowiecznej wsi 
w granicach nowożytnego siedliska, 
strefa ochrony konserwatorskiej hi-
storycznego układu ruralistycznego. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
91.000,00 zł. Wadium – 9.100,00 zł. 
Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z  za-
okrągleniem w  górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg od-
będzie się w  dniu 03.09.2020 r. 
o  godz. 10:00 w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu – sala 
nr 29. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie urzędu lub na konto Santander 
Bank Polska S.A  O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w  nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31.08.2020 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 od-
wołania lub zamknięcia przetargu. 
Dla osób zainteresowanych, nie-
ruchomość udostępniona będzie 
do oglądania w  dniu 21.08.2020 
r. w godzinach od 10:00 do 10:20. 
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, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W  przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z  właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i  nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W  przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 

zostanie przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w  sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe 
informacje związane z przetargiem 
można uzyskać w  Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o  przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy 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 zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 31 lipca 2020kultur Alnie w gminie strzegom

Burmistrz Strzegomia oraz Strzegomskie Centrum Kultury zapraszają na 

Bazylika Mniejsza w Strzegomiu,
godzina: 19:30

28.08 Concerto Polacco
29.08 Chór Narodowego Forum Muzyki

30.08 Capella Cracoviensis

I  F E S T I WA L

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w  ramachprogramu 
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Partner artystyczny: Patronat medialny: 


