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Ks. Marek Żmuda pełnił m. in. zaszczytną funkcję kapelana branży kamieniarskiej

w numerze:

Rubinowa
rocznica
Strzegomska perełka

str. 3

Ubiegłoroczna rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie
Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu zachwyciła nie tylko
samych strzegomian, ale również turystów przyjeżdżających do
naszego miasta. Zmieniło się już wiele, a to jeszcze nie koniec
metamorfozy. Aktualnie trwa budowa toalet w bastei.

Bolesna strata

Cała społeczność Ziemi Strzegomskiej z niedowierzaniem
przyjęła wiadomość o śmierci
Ś.P. ks. kanonika Marka Żmudy, pierwszego i jedynego do
tej pory proboszcza Parafii
pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel
w Strzegomiu oraz Honorowego Obywatela Strzegomia.
Niezwykle szanowany i lubiany kapłan zmarł we wtorek
30 czerwca br. w wieku 60 lat.
Cześć jego pamięci.

Ks. Marek cieszył się wielkim
autorytetem, mając pod swoją
opieką ponad 7 tysięcy parafian.
Był bardzo lubiany i szanowany.
Był księdzem bardzo otwartym
i służącym każdemu pomocą.
Charakteryzował się olbrzymią
energią i darem jednoczenia
ludzi. W październiku 2006 r.
ksiądz proboszcz otrzymał tytuł

kanonika katedralnego. Ksiądz
Marek Żmuda pełnił zaszczytną funkcję kapelana branży
kamieniarskiej. Był kapłanem
o głębokim życiu wewnętrznym
i doskonałym obserwatorem
życia swoich parafian, słynął
z działalności społecznej. Był
opiekunem dzieci i młodzieży,
bezrobotnych i zagrożonych patologią. Swoją szczególną troską
ogarniał rodziny i całe dzieło
wychowania młodego pokolenia.
Odgrywał wielką rolę w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym na terenie miasta i sołectw.
Warto podkreślić, że jego wielką
pasją był sport, szczególnie piłka
nożna. Był wiernym kibicem
AKS-u Strzegom.
Ciepłe słowa o strzegomskim
kapłanie płyną ze wszystkich
stron. – To był bardzo dobry
ksiądz, z przyjemnością słuchało się jego kazań na mszach św.
(…); - Przykre, wielka strata,
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Kiedy
wypłata?

człowiek o wielkim autorytecie
i sercu (..); – Bardzo
mądry człowiek. Łączył, a nie
dzielił. Dla każdego miał dobre
słowo. Z dużym poczuciem
humoru (…); – Będzie nam go
bardzo brakować. Był wspaniałym człowiekiem i gospodarzem parafii – takie opinie
o ks. Marku można przeczytać
w mediach społecznościowych.
Ksiądz kanonik Marek Żmuda urodził się 3 lutego 1960 r.
w Lutyni, powiat średzki. Święcenia kapłańskie przyjął 24
maja 1986 r. we Wrocławiu
z rąk ks. kardynała Henryka
Gulbinowicza. Od 1 marca
1997 r. pełnił funkcję proboszcza strzegomskiej parafii. Tytuł
Honorowego Obywatela Strzegomia został nadany księdzu
Markowi Żmudzie uchwałą
Rady Miejskiej w Strzegomiu
nr 40/17 z dnia 31 maja 2017 r.

30 czerwca br. zmarł również wieloletni organista w Parafii pw. Najświętszego
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu
– Andrzej Falkiewicz.

w SKRÓCIE:

10 czerwca 2020 r. minęło
dokładnie 40 lat sprawowania funkcji sołtysa przez
Zdzisławę Dmytrarz. To
absolutny rekord! Ukoronowaniem jej dotychczasowej
społecznej pracy było otrzymanie tytułu „Honorowy
Obywatel Strzegomia”.

Gminie Strzegom przyznano blisko 250 tys. zł
pożyczki z WFOŚiGW
we Wrocławiu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji
dla mieszkańców, którzy
wymienili piece do października 2019 r. Od czego
uzależniona jest wypłata?.

Publiczny transport

str. 6 – 7

Gmina Strzegom od 1 września br. zorganizuje komunikację
gminną przeznaczoną do świadczenia usług przewozu osób
i ich bagażu podręcznego na sieci autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w ramach
publicznego transportu zbiorowego.
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Nagrodzono
prymusów
Projekt w Morawie

str. 7

W siedzibie Fundacji św. Jadwigi w Morawie 22 czerwca br.
odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Moja i twoja
historia – ocalić od zapomnienia”. Tematem przewodnim było
„szczęście”, które nieodzownie łączy się z poczuciem bezpieczeństwa, przynależności, spełnienia, z nadaniem pozytywnych
znaczeń naszemu życiu, a także ze wspomnieniami.

w SKRÓCIE:

15 najlepszych uczniów
z placówek oświatowych
gminy Strzegom zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku
szkolnym 2019/2020. Kto
otrzymał wyróżnienie?
str. 8

w SKRÓCIE:

Zakończyło się malowanie pasów w gminie Strzegom – w miejscach, które tego wymagały. Dzięki temu działaniu poprawi się nie
tylko widoczność samych pasów i linii, ale także bezpieczeństwo
kierowców, pasażerów i przechodniów.

Imieniny miasta

Studnie do remontu
Gmina Strzegom zleciła remont czterech studni zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych w Strzegomiu: przy
ul. Świdnickiej (2 szt.) i ul. Olszowej (2 szt.). Wykonawcą
zadania będzie Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu
Sp. z o.o., a prace mają potrwać do III dekady sierpnia br.

Pomalowali pasy

29 czerwca br. odbyła się uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w strzegomskiej Bazylice Mniejszej. Warto
podkreślić, że patroni bazyliki od 2012 r. są również patronami
naszego miasta. Głównym punktem obchodów była msza św.,
podczas której – wizytujący parafię – bp Ignacy Dec udzielił
sakramentu bierzmowania strzegomskiej młodzieży.
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50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz niezwykły, wyjątkowy. To okazja do spojrzenia na minione lata i powód do dumy

Jubileusz małżeński p. Bogaczów
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Strzegomiu 20 czerwca br.
odbył się jubileusz małżeński
państwa Aliny i Jana Bogaczów ze Strzegomia. Razem
udało im się godnie przeżyć
ze sobą pół wieku. Jaka jest
ich historia?
– 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz
niezwykły, wyjątkowy, to okazja do spojrzenia na minione
lata, dokonania podsumowań
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat
uczuciem dwojga ludzi. Rocznica ta jest symbolem wierności
i miłości rodzinnej. To dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, wzór
i piękny przykład do naśladowania – podkreślała w trakcie
uroczystości Aneta Zaskórska,
kierownik USC w Strzegomiu.
Aktu dekoracji medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie
dokonał Zbigniew Suchyta,
burmistrz Strzegomia.
Pani Alina urodziła się
w 1948 r. Żurominie (woj. mazowieckie). W 1956 r. - mając

8 lat - przyjechała z mamą
do Strzegomia, gdzie uczęszczała do Szkoły nr 4. W 1967
r. pani Alina podjęła pracę
w Zakładzie Obuwia „Dolbut”
w Strzegomiu, gdzie pracowała
do likwidacji zakładu w 1992 r.,
po czym przeszła na emeryturę
i w tym też czasie prowadziła działalność gospodarczą.
W 1969 r. poznała męża Jana,
a w 1970 r. wzięli ślub.
Pan Jan urodził się w 1944
r. za Lwowem. Do Polski
przyjechał w 1956 r. Wraz
z rodziną osiedlił się w Miłoradzicach k. Lubina. Pan Jan
pracował w kopali Lubin. Po
przyjeździe do Strzegomia
w 1970 r. pracował w Zakładzie „Zremb”, w Zakładzie
Goczałków i Zakładzie „Granit” Strzegom, skąd przeszedł
na emeryturę. W 2012 r. zmarł
jedyny syn Wojciech, ale pozostawił synową i dwóch wnuków Kamila i Damiana, którzy mają pozakładane swoje
rodziny i obdarzyli jubilatów
wspaniałymi prawnukami:
Emilką, Zosią i Maciusiem.

Życie przynosiło radości i smutki. Uśmiech i otwarte serce dla drugiego człowieka pozwoliły im
doczekać 50. rocznicy ślubu w otoczeniu kochającej rodziny.

red

Po przerwie związanej z epidemią COVID-19 ruszyła pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także ich rodzin

Motywują i wspierają
Pomoc skierowana jest do
osób mających problem z alkoholem, narkotykami, a także do
ich rodzin. Z uwzględnieniem
wzmożonego reżimu sanitar-

nego w Domu Parafialnym przy
pl. Jana Pawła II 8A w Strzegomiu dyżurować będą specjaliści
udzielający wsparcia z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom.

Ponadto, w co drugi piątek w godzinach 10:00 – 13:00 w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23 możliwe będzie
uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz wsparcia
w sytuacjach kryzysowych.

Realizatorem działań jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Strzegomiu, a finansuje je w całości gmina Strzegom.

GRUPA MOTYWACYJNA dla osób
z problemem alkoholowym
i problemem narkomanii
Dom Parafialny pl. Jana Pawła II 8A, Strzegom,
czwartek, godz. 14.00 – 16.30.
Zakres wsparcia:
•
•
•
•

prowadzenie diagnozy dotyczącej uzależnień,
prowadzenie rozmów edukacyjno-motywacyjnych,
prowadzenie porad prawnych i administracyjnych,
udzielanie wsparcia osobom zmotywowanym do leczenia
i ich rodzinom.

Dzięki kamerom udało się ustalić, kto kradnie kwiatki z rabatek miejskich, a także sprawcę kolizji

Okiem kamer
miejskiego monitoringu
13 czer wca br. na terenie
parkingu „Intermarche” doszło do szkody parkingowej.
Kierowca samochodu osobowego uszkodził inny pojazd,
po czym odjechał. Po weryfikacji kamer z monitoringu
miejskiego ustalono pojazd
z numerem rejestracyjnym
oraz wizerunek sprawcy tego
zdarzenia. Zapis z kamer
został zabezpieczony i przekazany policji.
***
17 i 18 czerwca br. w godz. południowych przy placu zabaw
od strony ul. Dolnej mężczyźni
siedzący na ławkach pili alkohol. Wielokrotnie interweniował patrol policji.
***
18 czerwca br. w parku od
strony marketu NETTO mężczyźni spożywali alkohol. Na
miejscu interweniował patrol
policji.

19 czerwca br. wezwano karetkę pogotowia oraz policję
do mężczyzny, który – będąc
w stanie upojenia alkoholowego – przewrócił się przy
wejściu do Urzędu Miejskiego.
***
20 czerwca br. tuż po północy
kobieta dokonała dwukrotnie
kradzieży kilkunastu kwiatów
z rabatek miejskich usytuowanych na wysokości wiaduktu
kolejowego przy ul. Świdnickiej. Kamery perfekcyjnie
wychwyciły nie tylko moment
kradzieży pięknych kwiatów,
ale również wizerunek kobiety. Sprawa została zgłoszona
na policję.
***
25 czerwca br. kobieta siedząca na ławce w Parku przy
placu zabaw od strony ul.
Dolnej spożywała alkohol. Na
miejscu interweniował patrol
policji.
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25 czerwca br. na ul. Świdnickiej w Strzegomiu - na wysokości wiaduktu kolejowego
- została potrącona przez
kierowcę pojazdu osobowego
kobieta, która przechodziła
przez jezdnię z rowerem. Na
miejsce wypadku wezwano
ratowników medycznych i
policję.
***
26 czerwca br. kierujący tirem
- jadąc ul. Kościuszki - nie zastosował się do znaku zakazu
wjazdu do 10t i kontynuował
jazdę do Rynku, a potem ul.
Św. Anny. Sprawą zajęła się
policja.
***
27 czerwca br. patrol policji
zauważył mężczyzn siedzących na ławkach przy placu
zabaw od strony ul. Dolnej,
którz y spoż ywali alkohol.
Zostały przeprowadzone stosowne czynności.

GRUPA WSPARCIA dla osób
współuzależnionych
i ofiar przemocy domowej
Dom Parafialny pl. Jana Pawła II 8A, Strzegom,
środa, godz. 14.00 – 16.30.
Zakres wsparcia:
• spotkania indywidualne,
• rozmowy motywacyjne,
• warsztaty psychoedukacyjne.

z d j ę ci e n u m e r u

Poprawić wizerunek budynków

Konkurs „Odnów i wygraj” cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej gminie. Nie dziwi więc
fakt, że kolejne wspólnoty mieszkaniowe decydują się na zmianę elewacji swoich budynków. Na
zdjęciu jedna z kamienic na ul. Świdnickiej w Strzegomiu, która już niedługo będzie odrestaurowana. Zachęcamy kolejne wspólnoty do udziału w w/w konkursie. Zgłoszenia do konkursu
„Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego roku kalendarzowego.
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Przewidziana jest budowa dodatkowych ścieżek w pobliżu granitowej fontanny i podświetlenie murów obronnych

Strzegomska perełka
Ubiegłoroczna rewitalizacja
przestrzeni publicznej na
terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu zachwyciła nie tylko samych
strzegomian, ale również
turystów przyjeżdżających
do naszego miasta. Zmieniło
się już wiele, a to jeszcze nie
koniec metamorfozy.
Aktualnie trwa budowa toalet
w pięknie odnowionym
budynku bastei w bliskim sąsiedztwie estakady kolejowej.
Wykonawcą tego
zadania jest firma „GIPSBUD”
Usługi Budowlano-Wykończeniowe Mirosław
Stanowski ze Strzegomia. Koszt wynosi
ok.17 tys. zł. Toalety będą
gotowe w sierpniu br.
W dalszej perspektywie czasowej przewidziana jest również budowa dodatkowych
ścieżek w pobliżu granitowej
fontanny, podświetlenie zabytkowych murów obronnych,
wykonanie monitoringu oraz
nasadzeń wraz z systemem
red
nawadniania.

Kiedy wypłata
dotacji na piece?
Gminie Strzegom przyznano
blisko 250 tys. zł pożyczki
z WFOŚiGW we Wrocławiu
z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla mieszkańców,
którzy wymienili piece do
października 2019 r.
Gmina Strzegom od dnia
1 lipca 2020 r. rozpoczyna
procedurę związaną z potwierdzaniem montażu zmiany
ogrzewania na posesjach, które
zostały zakwalifikowane do
wniosku o dotację w ramach
programu priorytetowego pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego”. Z ramienia gminy

Strzegom potwierdzenia będzie
dokonywał inspektor nadzoru.
W przypadku braku możliwości obecności w domach lub
zaplanowanych wyjazdów prosimy o powiadomienie Urzędu
Miejskiego w celu zaplanowania wizji w terenie (tel. 74 85
60 531).
Wypłata dotacji wszystkim
uczestnikom programu, którzy
zakończyli wymianę pieców do
października 2019 r. jest uzależniona od sprawnego przeprowadzenia oględzin wszystkich
wymienionych pieców. Jeżeli
wszystkie procedury przebiegną
sprawnie, wypłata dotacji będzie
możliwa we wrześniu br. red

- 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!
1 czerwca ruszył plebiscyt internetowy finałowych obiektów
zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” edycja XXIV 2019.

W finale uczestniczą dwie
strzegomskie inwestycje:
1. B u d ow a b u d y n k u d e monstracyjnego o znacznie
podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej

– przedszkola z oddziałem
żłobkowym przy ul. Kościuszki
w Strzegomiu
2. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów
obronnych
W jaki sposób można zagłosować? 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
specjalna podstrona, na której
znajdują się dwie strzegomskie
inwestycje. Następnie należy
kliknąć na dany obiekt i nacisnąć ZAGŁOSUJ. Na kolejnej
podstronie należy podać imię
i nazwisko, adres e-mailowy,
zaznaczyć „Nie jestem robotem”
i wysłać głos.

Na podany adres e-mailowy wysłany zostanie link do
aktywacji głosu – należy go
zaakceptować. Gotowe! Twój
głos został oddany. Głosować
można do 3 sierpnia 2020 r. do
godz. 12.00.
WA Ż N E ! N a l e ż y o d dać głos raz na dobę na
1 obiekt, w każdej z kategorii
konkursowych. Przewidziane
są nagrody dla głosujących.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek?

Ważne ustalenia ws. obwodni cy

Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00 Gośćmi burmistrza Zbigniewa
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 Suchyty byli wicemarszałek (członek zarządu) województwa dollipiec 2020
nośląskiego – Tymoteusz Myrda,
dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg
Data pełnienia
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
i Kolei we Wrocławiu – Leszek Loch
dyżuru
oraz kierownik Działu Komunikacji
Zewnętrznej DSDiK – Natalia Kita.
28.06 – 04.07
Centrum
ul. Witosa 5
tel. 74 857 19 64
05.07 – 11.07

Vitrum

al. W. Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

12.07 – 18.07

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74 647 98 70

Spotkanie ws. budowy obwodnicy
Strzegomia odbyło się 22 czerwca br.
w strzegomskim magistracie. W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów

sprzed pandemii koronawirusa ustalono, że marszałek województwa
dolnośląskiego wprowadzi podczas
lipcowej sesji projekt budowy obwodnicy Strzegomia, zgodnie z koncepcją
z 2019 r.
Burmistrz zadeklarował, po ustaleniach ze strzegomskimi radnymi, że
wesprze to zadanie przez 3 lata kwotą
0,5 mln zł. Po podjęciu odpowiedniej
uchwały przez sejmik, strzegomska
rada będzie procedować uchwałę
o współfinansowaniu tego zadania.

red
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Zdzisława Dmytrarz od 20 lat śpiewa w chórze parafialnym. W wolnych chwilach dzierga na drutach, szydełkuje, pisze wiersze – nie ma czasu na nudę

Rubinowa rocznica sołtys Stanowic
10 czerwca 2020 r. minęło
dokładnie 40 lat sprawowania funkcji sołtysa przez
Zdzisławę Dmytrarz. To
absolutny rekord! Ukoronowaniem jej dotychczasowej
społecznej pracy było otrzymanie tytułu „Honorowy
Obywatel Strzegomia”.

Foto: Zdzisława Dmytrarz (w środku)
w otoczeniu mieszkańców Stanowic

Jak do tego doszło? Oddajmy głos naszej bohaterce.
– 10 czerwca 1980 r., z rąk naczelnika Strzegomia przejęłam,
w imieniu męża, insygnia sołtysa. Pomagałam mu w pełnieniu
tej społecznej funkcji, a w następnych wyborach społeczność
wiejska mnie powierzyła ten
mandat. Trwa to do dziś. Lubię
pracować dla dobra wsi – jest to
moja pasja. Od najmłodszych
lat angażowałam się w pracę
społeczną – przynosiła mi ona
satysfakcję. Za całokształt pracy
21 września 1983 r. zostałam
odznaczona „Złotym krzyżem
zasługi”. W 1998 r. przeszłam
na emeryturę, mogąc jeszcze
bardziej angażować się w życie
wsi. Stąd aktywnie uczestniczyłam w powołaniu Rady Parafialnej, której głównym celem

Place zabaw: ważne dla rodziców

jest dbałość o zabytek pierwszej
klasy – kościół, Stowarzyszenia
Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice – 2005 r.,
które zdobywa fundusze na różnorodne cele. Śpiewam od dwudziestu lat w chórze parafialnym.
W wolnych chwilach dziergam
na drutach, szydełkuję, piszę
wiersze – nie mam czasu na nudę.
W 2002 r. Rada Sołecka zgłosiła
mnie do konkursu „Sołtys Roku”
– otrzymałam wyróżnienie, powtórzyłam to wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w 2009 r.
– zdobyłam tytuł „Sołtys Roku
2008”. Jest to miłe i nobilitujące
do dalszego działania. Jestem
członkiem wspierającym OSP
Stanowice i 21 lutego 2012 r.
otrzymałam brązowy medal
„Za zasługi dla pożarnictwa”.
W 2013 r. otrzymałam tytuł
„Zasłużony dla wsi Stanowice”.
W 2015 r. z rąk burmistrza
Strzegomia Zbigniewa Suchyty
otrzymałam tytuł „Zasłużony dla
Ziemi Strzegomskiej”. W 2019 r.
otrzymałam tytuł „Honorowy
Obywatel Strzegomia”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
źródło: www.stanowice.pl

w trakcie zabawy.
kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie • W przypadku, gdy dziecko
w kierunku innych).
manifestuje bądź przejawia
Należy bezwzględnie pamiętać
niepokojące objawy choroby
o higienie rąk dziecka oraz opienależy niezwłocznie prze• Uczestnikiem placu zabaw
kuna każdorazowo po zakończorwać pobyt na placu zabaw.
wspólnie nie zamieszkują lub • Zaleca się, aby opiekunowie
nej zabawie na placu zabaw.
może być dziecko zdrowe,
• W przypadku, gdy dziecnie gospodarują).
wyposażeni byli w środki
ko podczas zabawy korzysta
bez objawów chorobowych • W sytuacji, gdy na placu
pozwalające na utrzymanie • Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem
z własnych zabawek, opiesugerujących chorobę zazabaw nie można zachować
higieny dziecka np. chusteczki
kaźną (dotyczy to również
kunowie powinni na bieżąco
(lub dziećmi) korzystającym
dystansu społecznego wydo umycia rąk oraz czuwali
noszącego 2 m z uwagi na
opiekunów).
pilnować, aby nie były one
z placu zabaw osób powyżej
nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np.
dużą liczbę przebywających
• Opiekunowie powinni zachoudostępniane innym dzieciom,
60. roku życia lub z istotnymi
wać dystans społeczny między
unikanie bliskiego kontaktu
osób, zaleca się rezygnację
a po powrocie do domu zostały
problemami zdrowotnymi.
sobą wynoszący co najmniej
twarzą w twarz z innymi • Nie jest wskazane spożyz rekreacji lub jej kontynuację
przynajmniej umyte z użyciem
wanie posiłków oraz napoi
2 m (dotyczy to osób, które
uczestnikami podczas zabawy,
w późniejszym czasie.
detergentu lub wyprane.
Poniżej podajemy wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw – zlokalizowanych na otwartym powietrzu – w trakcie pandemii koronawirusa w Polsce. Celem wytycznych
jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak
•
również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dali dobry
przykład

W ostatnich latach na terenie
Strzegomia i naszych sołectw
pojawiło się wiele boksów
i wiat śmietnikowych, dzięki
któr ym mieszkańcy mogą
w prawidłowy sposób segregować odpady komunalne.
Właśnie dobiega końca budowa specjalnych pomiesz-

czeń na śmieci na podwórku
w centrum miasta (pomiędzy
ulicami: Świdnicką, Boh. Getta, Krótką, Rynkiem i Ogrodową), które – przypomnijmy
- przeszło dużą metamorfozę,
dzięki środkom finansowym
z Budżetu Obywatelskiego
Miasta Strzegom.

Aby wspólnoty mieszkaniowe mogły postawić boksy śmietnikowe,
gmina musiała bezpłatnie użyczyć teren pod ich budowę.

wydarzenia
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Przewodnicy będą czekać w każdą niedzielę lipca, sierpnia i września br. Zapraszamy zainteresowanych

Spacery z przewodnikiem
Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza turystów i mieszkańców naszej
gminy na bezpłatne „Letnie
spacery z przewodnikiem” –
edycja 2020.

Dlaczego
nie czyszczą rzeki
Rzeka Strzegomka i teren
wzdłuż jej koryta wymagają
pilnego oczyszczenia z krzaków i różnego rodzaju zarośli.
Władze Strzegomia oczywiście dostrzegają ten problem,
jednak w tym momencie nie
mogą nic z tym zrobić.
Administratorem i właścicielem rzek w naszym kraju jest
instytucja państwowa - Wody
Polskie, która m.in. przekazuje
środki finansowe na zabiegi związane z czyszczeniem
i pielęgnacją cieków wodnych.
W tym roku – do tej pory – nie

było możliwości otrzymania
dotacji na ten cel. W 2019 r.
samorząd otrzymał taką dotację
i rzeka była pięknie oczyszczona.
Poza tym, ze względu na
trwający okres ochrony gatunkowej (w tym okres lęgowy)
trwający od 1 marca do 15
października, nie kosi się zarośli i traw przy rzekach ze
względów estetycznych. Należy
również zwrócić uwagę na fakt,
że niekoszona roślinność lepiej
utrzymuje wilgoć w ziemi, co
w okresach letnich jest słuszną
reakcją, także proekologiczną.

Jak podkreślają organizatorzy,
coroczna akcja ma zachęcić
szczególnie turystów, ale też
samych mieszkańców naszej
gminy do poznania lub poszerzenia swojej wiedzy nt. historii
Strzegomia. A ta, jak wiemy,
jest piękna i niezwykle bogata
w wydarzenia.
- Takie spacery to unikalna
okazja poznania jednej z największych i najpiękniejszych
budowli sakralnych na Dolnym
Śląsku, czyli Bazyliki Mniejszej!
Z nami dowiesz się o historii
budowy, wyposażeniu kościoła,
a także wielu ciekawostek. Dla
chętnych będzie zorganizowany
również spacer wyremontowanym w 2019 r. parkiem
miejskim – wzdłuż zabytkowych murów miejskich i bastei.
Spacer będzie się kończył przy
Wieży Targowej w samym
centrum strzegomskiego Rynku
– podkreśla gospodarz miasta.
Przewodnicy turystyczni będą
czekać o godz. 15.00 na placu
przy bazylice w każdą niedzielę
lipca, sierpnia i września br.
Czas trwania spaceru będzie
wynosił ok. 90 minut.

Ze względu na rygor sanitarny prosimy o używanie maseczek ochronnych w bazylice. W przypadku poprawy sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa, oferta strzegomskich przewodników może zostać poszerzona. Serdecznie zapraszamy do Strzegomia.
W związku z trwającym naborem
do 16. Dolnośląskiej Brygady
Obrony Terytorialnej serdecznie
zapraszamy wszystkich ochotników, zarówno kobiety i mężczyzn, do wstąpienia w szeregi
tej formacji wojskowej. Już w lipcu br. odbędzie się kolejne szkolenie podstawowe zakończone
uroczystą przysięgą.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to
zadanie realizowane jest m.
in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków
klęsk żywiołowych oraz
prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem
wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich,
a poza nią stanowić będzie
siłę wiodącą.
Kontakt:
16. Dolnośląska Brygada Obrony
Terytorialnej
ul. Hallera 36/38
50-984 Wrocław
tel. 261 650 400

Pasjonujesz się wojskiem i chcesz
służyć Ojczyźnie?

Zostań żołnierzem
zawodowym
10. Wrocławski Pułk Dowodzenia
stacjonujący przy ul. Trzmielowickiej
Nr 28 we Wrocławiu posiada wolne
stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.
Zainteresowani zawodową służbą
wojskową proszeni są o kontakt
z jednostką wojskową:
tel. 261 655 401 lub 261 655 270
www.10pdow.wp.mil.pl
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PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podjęli na czerwcowej sesji (17.06) stosowne uchwały, dzięki którym

Będzie publiczny transport zbiorowy
Gmina Strzegom od 1 września br. zorganizuje komunikację
gminną przeznaczoną do świadczenia usług przewozu osób
i ich bagażu podręcznego na
sieci autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze uży-

teczności publicznej w ramach
publicznego transportu zbiorowego. Transport ten będzie funkcjonował 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 autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej”.

Przebieg linii komunik acji gminnej
LINIA

Ceny i rodzaje biletów
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 miesiąca 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 możliwości 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 zachowuje 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

30-dniowy
Miesięczny
„Strzegomianin”

Jednorazowy

Typ biletu

Strefa ważności biletu

Normalny

Ulgowy
komunalny

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

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

-

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

-

ważny wyłącznie w granicach Strefy 1

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 zbiorowego 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 uprawnień. 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”.

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

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest gmina Strzegom. Dodatkowo dojdą przystanki,
które znajdować się będą przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych.

Gminne przystanki
Lp.

Nr przystanku

Miejscowość

Strona drogi Lokalizacja przystanku

1.

01

Strzegom

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

LiP

Dworzec autobusowy - ul. Dworcowa

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
ul. Wałbrzyska - cmentarz

17.

17

Strzegom

L

18.

18

Strzegom

LiP

19.

21

Strzegom

P

ul. Brzegowa / PSP nr 3
ul. Brzegowa / PSP nr 3

20.

22

Strzegom

L

21.

23

Strzegom

LiP

22.

24

Strzegom

P

ul. Olszowa

ul. Mickiewicza
ul. Parkowa/przedszkole nr 3

23.

25

Bartoszówek

LiP

Bartoszówek

24.

26

Goczałków

Li P

Goczałków - szkoła

25.

27

Goczałków G.

LiP

Goczałków Górny

26.

28

Granica

L

Granica

27.

29

Granica

L

wieś

28.

30

Grochotów

Li P

Grochotów

29.

31

Jaroszów

LiP

Jaroszów Hotele

30.

32

Kostrza

LiP

Kostrza - szkoła

31.

32

Olszany

LiP

Olszany/Rzędziny

32.

33

Rusko

L

Rusko
Rusko

33.

34

Rusko

P

34.

35

Rusko

LiP

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

Li P

Rusko – osiedle

Żółkiewka wiatrak
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W GMINIE STRZEGOM

mieszkańcy już po wakacjach będą mogli korzystać z transportu zbiorowego
Strzegom – taryfa biletowa

Podział na strefy
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, Goczałków Górny, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Modlęcin, Olszany, Rogoźnica, Rusko ograniczony
ich granicami administracyjnymi;
Strefa 4 – obszar gmin sąsiadujących z gminą Strzegom, ograniczony ich granicami administracyjnymi, które z gminą Strzegom zawarły porozumienia.

w ydarzenia

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 80 osób starszych i integracja środowiska senioralnego na terenie powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego

„Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia”
W siedzibie Fundacji św. Jadwigi w Morawie 22 czerwca
br. odbyła się konferencja
inaugurująca projekt „Moja
i twoja historia – ocalić od zapomnienia”. Tematem przewodnim konferencji było
„szczęście”, które nieodzownie łączy się z poczuciem bezpieczeństwa, przynależności,
spełnienia, z nadaniem pozytywnych znaczeń naszemu
życiu, a także ze wspomnieniami.
Pierwsza część konferencji
zaplanowała była jako część
szkoleniowa. Gości powitały
Marzena Muszyńska-Szwegler, dyrektor Fundacji św.
Jadwigi oraz Alicja Przepiórska, autorka i koordynatorka
projektu. Przedstawiono 4 prezentacje: „Dynamika strachu
i miłości a szczęście”, „Znaczenie szczęśliwych wspomnień”,
„Wpływ bezpieczeństwa seniora na poczucie szczęścia” i „Kamienice – znaczenie tożsamości
miejsca”. Wśród prelegentek
były: Beata Kras, Krystyna Lasek i Alicja Przepiórska. Goszczono też Joannę Mielewczyk,

dziennikarkę radiową, autorkę
wywiadów z mieszkańcami
Breslau i Wrocławia zebranych
w publikacje pt.„Kamienice”.
Część szkoleniową zakończono dyskusją panelową z udziałem zaproszonych gości. W konferencji uczestniczyli: prezydent
Wałbrzycha – Roman Szełemej,
zastępca prezydenta Wałbrzycha
– Sylwia Bielawska, zastępca
prezydenta Świdnicy – Szymon
Chojnowski oraz zastępca bur-

mistrza Strzegomia – Wiesław
Witkowski. Następnie zaproszono uczestników na część
integracyjną ujętą w „Strefę
wolnej aktywności”.
Fundacja św. Jadwigi w Morawie już po raz drugi realizuje
projekt skierowany do seniorów
pt.„Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia”, dofinansowany ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego
Programu na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych. Celem projektu jest aktywizacja społeczna
80 osób starszych i integracja
środowiska senioralnego na
terenie powiatu wałbrzyskiego
i świdnickiego.

– Tworzymy warunki do rozwoju wolontariatu senioralnego, umożliwiamy rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie poczucia własnej
wartości oraz rozwijanie pasji. Nasze
zajęcia są propozycją aktywnego
spędzania czasu, zachowywania
wspomnień i budowania międzypokoleniowych relacji. W ramach
projektu zaplanowane są warsztaty
rozwojowe, hortiterapeutyczne, ekologiczne, astronomiczne, warsztaty
artystyczne, fotograficzne i przewodnickie. Pałac w Morawie stanie się też
miejscem spotkań ze znanymi osobami ze świata kultury. W tym roku oficjalnym partnerem naszego projektu
jest gmina Wałbrzych i prowadzony
przez nią Dzienny Dom Pobytu Seniora „Senior+” – informuje Alicja Przepiórska, koordynatorka projektu.

Foto: www.naszstrzegom.pl
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Spotkanie z prymusami odbyło się 25 czerwca br. w Strzegomskim Centrum Kultury II. Były gratulacje, nagrody i chwile wzruszenia

Nagrody dla najlepszych
15 najlepszych uczniów z placówek oświatowych gminy
Strzegom zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie
w roku szkolnym 2019/2020.
Władze miasta pogratulowały
wspaniałych osiągnięć w nauce
– zwłaszcza w tak trudnym
okresie zdominowanym przez
pandemię koronawirusa – i życzyły kolejnych sukcesów na
nowym etapie życia.

LISTA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW:

Marlena Jedyńczuk - PSP nr 2 w Strzegomiu
Jakub Nowakowski - PSP nr 2 w Strzegomiu
Szymon Duma - PSP nr 2 w Strzegomiu
Filip Falkiewicz - PSP nr 3 w Strzegomiu
Anna Biełous - PSP nr 4 w Strzegomiu
Kacper Oboza - PSP nr 4 w Strzegomiu
Alicja Tofkin - PSP nr 4 w Strzegomiu
Filip Kubiak - PSP nr 4 w Strzegomiu
Aleksandra Świędrych - PSP nr 4 w Strzegomiu
Adrianna Koziejska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie
Janusz Hołówka - PSP w Goczałkowie
Małgorzata Wielgomas - PSP w Kostrzy
Kinga Kowalczyk - PSP w Olszanach
Julia Czekajło - Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy
Róża Wiraszka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach

Serdeczne gratulacje!

Praca laureatki, napisana pod kierunkiem Agaty Zobków, doczekała się publikacji

Międzynarodowy
sukces Zuzi!
Zuzanna Głąb, uczennica
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
z oddziałami przedszkolnymi
w Goczałkowie, kolejny raz
odniosła sukces literacki.

Młoda twórczyni i pasjonatka
literatury nie ustaje w malowaniu słowem interesujących
utworów narracyjnych. Jedne
są wytworem bogatej wyobraźni
autorki, inne powstają na fundamencie osobistych przeżyć.
Talent literacki uczennicy
został doceniony w wielu konkursach. Tym razem na uznanie
zasługuje spektakularny sukces
– 2. miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Literackim
„Jak uszczypnie będzie znak”
im. Anny Szewczyk-Konefał
w kategorii uczniów klas VI
-VIII szkół podstawowych.
Konkurs podejmował nieła-

twą tematykę choroby cywilizacyjnej XXI wieku, walki o życie
i tego jak ważne jest wsparcie
najbliższych w ciężkich sytuacjach losowych. Adeptka pióra
w osobistych wspomnieniach pt.
„Znak miłości” uchyliła drzwi
do intymnych miejsc swojego
nastoletniego świata. Jej opowiadanie urzeka przemyślaną
fabułą, wyrazistymi portretami
psychologicznymi bohaterów,
a nade wszystko wrażliwością
i niebywale dojrzałymi refleksjami. Praca laureatki, napisana
pod kierunkiem Agaty Zobków, doczekała się publikacji
w biuletynie pokonkursowym.

Sukces Zuzi jest dowodem na to, że nawet w czasach epidemii,
społecznej izolacji i zdalnej edukacji można dołożyć wszelkich
starań, by rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Gratulujemy
wygranej i życzymy dalszych - równie pięknych i wielkich osiągnięć na niwie literackiej!

„Lego-robotyka”
w Międzyrzeczu
Wszechstronny rozwój dziecka
jest nieodłącznym elementem
procesu nauczania. W Przedszkolu Tęcza w Międzyrzeczu
ten zapewniany jest wraz z postępem nowych technologii.

W przedszkolu realizowanych
jest szereg zajęć rozwijających kreatywność i innowacyjność. Placówka posiada pomoce dydaktyczne,
które ułatwiają ich realizację. Wśród
zasobów dydaktycznych znajdują
się zestawy kloców lego WeDo wraz
z oprogramowaniem i laptopami.
Prowadzone są warsztaty z „Lego
-robotyki”, podczas których przedszkolaki mają możliwość uczyć
się podstaw robotyki za pomocą

przystosowanych klocków lego.
– Na zajęciach konstruujemy
budowle zgodnie z instrukcjami,
uczymy się podstawowych pojęć i technik wykorzystywanych
w robotyce oraz sami programujemy nasze konstrukcje za pomocą
przystosowanych laptopów. Do
programowania wykorzystywany
jest tzw. „język obrazkowy”. Po
wybudowaniu swojego robota
przedszkolaki samodzielnie decydują o sposobie poruszania się, wydawanych odgłosach oraz kolorach
dominujących budowli, co daje im
ogromną satysfakcję i poczucie odpowiedzialności – informuje Anna
Janczak-Róg, dyrektor przedszkola
red
w Międzyrzeczu.

Takie warsztaty
dostarczają najmłodszym cennej
wiedzy, doskonalą
umiejętność przeliczania, rozróżniania kolorów, uczą
techniki logicznego
myślenia i zdolności manualnych.

Koronawirus – przydatne informacje
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Mi e s z k a ń c u !
Zwróć uwagę na pojemniki
Od 1 sierpnia br. odpady będą
odbierane tylko z tych nieruchomości, gdzie gromadzone
są w pojemnikach zgodnych
z normą!

śmieciarki, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie
wypadkiem.
Rysunek nr 1 przedstawia typowe pojemniki na odpady komunalne. Pojemniki tego typu
posiadają odpowiednią konstrukcję zaczepu, są dostosowane 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

które nie są przystosowane do
rozładunku mechanicznego
(zarówno konstrukcyjnie, jak
i wytrzymałościowo).
Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki (rysunek
nr 2), które nie nadają się do
odbioru odpadów komunalnych i nie spełniają wymagań
polskich norm.
– Zwracamy się z prośbą do
mieszkańców o wyposażenie
nieruchomości w odpowiednie
pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu przypomina
o konieczności gromadzenia
odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Strzegom oraz
zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.
Pojemniki przeznaczone Rysunek nr 2
do zbierania odpadów komunalnych muszą być przede
wszystkim przygotowane do
rozładunku mechanicznego.
Należy na to zwracać uwagę
przy ich kupnie – brak mechanizmu zaczepu do rozładunku
grzebieniowego praktycznie
uniemożliwia odbiór odpadów,
które muszą być wówczas wysypywane ręcznie przez pracow- są metalowe okrągłe pojemni- wyżej opisaną „Polską Normę”,
ników stojących na odwłoku ki, jak i pojemniki ogrodowe, gdyż wszystkie inne pojemniki
nieposiadające charakteryRysunek nr 1
stycznych kołnierzy/chwytaSZKŁO
METALE
ków nie będą współpracowały
ODPADY
ODPADY
PAPIER
i
OPAKOWANIA
i
TWORZYWA
ZMIESZANE
BIO
i TEKTURA
SZKLANE
SZTUCZNE
z pojazdami specjalistycznymi
i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą
zostać uszkodzone podczas
odbioru – nie z winy firmy
świadczącej usługę – podkreśla
zastępca burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski.

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

Jaroszów
nieruchomość przeznaczona do rozbiórki
Burmistr z S tr z egomia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość stanowiąca
działkę nr 362/46, AM-1,
Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 ha zabudowana
dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym. Ze
względu na zły stan techniczny budynku przeznaczony jest on do rozbiórki.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00045811/1. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów
oraz obrębu wsi Bartoszówek
w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016
r. powyższa nieruchomość
oznaczona jest symbolem
5 MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
Wadium – 5.000,00 zł. Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Przetarg odbędzie
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 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 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 odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Nabywc a ponosi koszt y
związane z przeniesieniem
prawa własności. 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 przepadkowi.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest
aktualny 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
ustanowienia 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 przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U.
Nr z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 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.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.

Usługi - produkcja
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom. Przedmiotem
przetargu jest nieruchomość
położona na terenie gminy
Strzegom. Nieruchomość niezabudowana działka nr 749/2,
AM–29, Obr.2, położona
w Strzegomiu o powierzchni
wg rejestru ewidencji gruntów
0,1351 ha, dla nieruchomości
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 wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący
podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2020 r.
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego 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 oznaczona jest
symbolem 4 U/P usługi, produkcja. 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
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu lub 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 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 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 uchylania
się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi. Koszty związane
z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży
ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do
przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny

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
ustanowienia 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
przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje
związane z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
piętro lub telefonicznie pod nr 74
856 05 43, ponadto 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 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 niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Działka niezabudowana
nr 269/6, AM–1, Obr. Kostrza,
położona w Kostrzy, przy ul.
Stefana Żeromskiego, gmina
Strzegom o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,2454 ha. Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków
Górny, Rogoźnica, Graniczna, W ieśnica, Żółkiewka,
Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 5MN/RM4 – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
i zagrodowa. Granica terenu
górniczego. Cena wywoławcza
nieruchomości - 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 Miej-

skiego w Strzegomiu – sala
nr 29. Nieruchomość podlega
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
prawa własności. 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 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 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 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 przepadkowi. Osoby przystępujące
do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku osób

prawnych wymagany jest aktualny 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
ustanowienia 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004
roku, Nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.). Dodatkowe informacje
związane z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 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.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.
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.

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.
1. Działka niezabudowana nr 12:20 w siedzibie Urzędu Miej138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, skiego w Strzegomiu – sala
położona w Jaroszowie, gmina nr 29.
Strzegom o powierzchni 0,0027
ha. Cena wywoławcza nieru- 3. Działka niezabudowana nr
chomości 2.100,00 zł. Wadium 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
– 210,00 zł. Postąpienie nie położona w Jaroszowie, gmina
może wynosić mniej niż 1% ceny Strzegom o powierzchni 0,0029
wywoławczej, z zaokrągleniem ha. Cena wywoławcza nieruw górę do pełnych dziesiątek chomości 2.200,00 zł. Wadium
złotych ceny wywoławczej. Do - 230,00 zł. Postąpienie nie
wylicytowanej ceny doliczony może wynosić mniej niż 1% ceny
zostanie obowiązujący podatek wywoławczej, z zaokrągleniem
VAT. Przetarg odbędzie się w górę do pełnych dziesiątek
w dniu 13.08.2020 r. o godz. złotych ceny wywoławczej. Do
12:00 w siedzibie Urzędu Miej- wylicytowanej ceny doliczony
skiego w Strzegomiu – sala zostanie obowiązujący podatek
nr 29.
VAT. Przetarg odbędzie się
w dniu 13.08.2020 r. o godz.
2. Działka niezabudowana nr 12:40 w siedzibie Urzędu Miej138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, skiego w Strzegomiu – sala
położona w Jaroszowie, gmina nr 29.
Strzegom o powierzchni 0,0027
ha. Cena wywoławcza nieru- 4. Działka niezabudowana nr
chomości 2.100,00 zł. Wadium 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
– 215,00 zł. Postąpienie nie położona w Jaroszowie, gmina
może wynosić mniej niż 1% ceny Strzegom o powierzchni 0,0027
wywoławczej, z zaokrągleniem ha. Cena wywoławcza nieru-

chomości 2.100,00 zł. Wadium
– 220,00 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.
13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala
nr 29.
5. Działka niezabudowana nr
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina
Strzegom o powierzchni 0,0029
ha. Cena wywoławcza nieruchomości 2.200,00 zł. Wadium
- 235,00 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.
13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00043297/7.

Działka rolna
przy ul. Reja w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w dzierżawę części działki
rolnej nr 417 AM.12, Obr. 3 o powierzchni 0,0142 ha (R IIIa), położonej 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 Miejskiego
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 wysokości
postąpienia decydują uczestnicy
przetargu z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,010 dt
żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego 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 roku. 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 przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby
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 dokument
urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający 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. Szczegółowe
informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu 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
zostać odwołany.

Nieruchomości są wolne od żyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu. Wadium wpłacone
obciążeń i praw osób trzecich.
przez uczestnika, który wygra
Zgodnie z miejscowym planem przetarg zalicza sie na poczet
zagospodarowania przestrzenne- ceny nabycia nieruchomości,
go obrębu wsi Jaroszów oraz ob- a wadium wpłacone przez porębu wsi Bartoszówek w gminie zostałe osoby zwraca sie po
Strzegom uchwalonego uchwa- zakończeniu przetargu, jednak
łą Nr 84/16 Rady Miejskiej nie później niż przed upływem
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 3 dni od dnia odwołania lub
2016 r. powyższe nieruchomości zamknięcia przetargu. Cena
oznaczone są symbolem 6 MW – nieruchomości sprzedawanej
tereny zabudowy mieszkaniowej w drodze przetargu podlega
wielorodzinnej. Nieruchomość zapłacie najpóźniej do dnia
podlega wyłączeniu z produkcji zawarcia umowy w formie aktu
rolnej w trybie ustawy o ochro- notarialnego. W razie uchylania
nie gruntów rolnych i leśnych. się uczestnika, który wygrał
Nabywca ponosi koszty wy- przetarg, od zawarcia umowy
łączenia gruntów z produkcji w formie aktu notarialnego,
rolnej. Nabywca ponosi kosz- wpłacone wadium ulega przety związane z przeniesieniem padkowi. Osoby przystępujące
prawa własności. Warunkiem do przetargu powinny posiaprzystąpienia do przetargu jest dać dokument potwierdzający
wpłata wadium, w kasie Urzędu tożsamość. W przypadku osób
Miejskiego lub na konto gminy prawnych wymagany jest aktuStrzegom – Santander Bank alny wypis z właściwego dla siePolska S.A O/Strzegom nr ra- dziby oferenta rejestru lub inny
chunku: 97 1090 2343 0000 0005 dokument urzędowy określający
9800 0232 w nieprzekraczalnym status prawny oferenta, sposób
terminie do dnia 10.08.2020 r. reprezentacji, a także imiona
(za dzień wpłaty wadium uważa i nazwiska osób uprawnionych
się dzień wpływu środków na do reprezentacji. W przypadku
konto gminy Strzegom). Dowód ustanowienia pełnomocnika
wpłaty wadium należy przedło- 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje
związane z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub
telefonicznie pod nr 74 8560543, ponadto 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 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
stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Działka
niezabudowana nr 267/2,
AM – 1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ulicy
Stefana Żeromskiego gmina
Strzegom o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,2134 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00005820/5.
Nieruchomość jest wolna od
obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
3 grudnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania 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 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, granica terenu

górniczego. Cena wywoławcza
nieruchomości 66.800,00 zł.
Wadium - 6.700,00 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych. Do
wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT. Przetarg odbędzie się
w dniu 13.08.2020 r. o godz.
10:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29. Nieruchomość
podlega 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 prawa własności.
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 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 uczestnika, który wygra
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 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 przepadkowi. Osoby
przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny 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
ustanowienia pełnomocnika
przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzo-

ne 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
przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, 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.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.

Skorzystaj z aplikacji „Moja Komenda”
Zamiast osobiście przychodzić do komendy w sprawach, które nie są pilne – zadzwoń, skorzystaj z aplikacji „Moja Komenda”. W dobie panującej epidemii policjanci przypominają o bezpłatnym
dostępie do przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję aplikacji „Moja Komenda”. Działa ona na urządzeniach mobilnych bazujących na
systemach operacyjnych Android oraz iOS i pozwala między innymi na szybsze znalezienie podstawowych informacji, takich jak adres najbliższego komisariatu, czy kontakt telefoniczny z dzielnicowym z danego rejonu służbowego. Policjanci zachęcają do tego, aby pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację „Moja Komenda”. W ten sposób każdy może w szybki sposób znaleźć swojego
dzielnicowego oraz najbliższą jednostkę policji. Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze. Być może część spraw możemy załatwić telefonicznie, bez konieczności przychodzenia do komendy. Aplikacja
pozwala jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, aby sprawdzić, który policjant odpowiada za dany rewir. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich
imieniu i nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem, wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć
swojego dzielnicowego. Usługa jest bezpłatna. Dzielnicowy jako „policjant pierwszego kontaktu” stanowi ważne ogniwo łączące policję i społeczeństwo. Rolą dzielnicowego jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, gdyż on sam na co dzień styka się z różnymi zjawiskami. W dobie ostrzeżeń o ograniczanie
kontaktów, lepiej jest najpierw zadzwonić, niż narażać się na niebezpieczeństwo.
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzegomiu
PSP nr 4
w Strzegomiu

Zespół Szkół
w Strzegomiu

PSP
w Jaroszowie
PSP w Goczałkowie

PSP nr 2 w Strzegomiu

Z okazji zakończenia roku szkolnego władze samorządowe naszego
miasta 26 czerwca br. odwiedziły
szkoły podstawowe i średnie.
– Wszystkim dyrektorom,
nauczycielom i pracownikom
administracyjnym dziękujemy za
wspaniałą pracę w zakończonym
roku szkolnym, zaś uczniom
gratulujemy doskonałych wyników i postępów w nauce.
Wszystkim bez wyjątku życzymy udanych i bezpiecznych
wakacji. Do zobaczenia już
we wrześniu! – podsumowują
strzegomscy samorządowcy.

PSP nr 3 w Strzegomiu

PSP w Kostrzy

PSP w Stanow

icach

PSP w Rogoźnic

y

PSP w Olszanach

