
Burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta i  prezes 
Strzegomskiego Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego 
Sp. z o.o. w Strzegomiu – Da-
riusz Gajecki wystąpili wspól-
nie z wnioskiem do wojewody 
dolnośląskiego o  utworzenie 
PSM w Strzegomiu. Dokładniej 
chodzi o uruchomienie 4 stano-
wisk szczepiennych. W każdym 
z nich ma odbywać się ponad 
100 szczepień dziennie.

W ostatni wtorek (30 marca br.) 
wicewojewoda dolnośląski – 

Jarosław Kresa oraz wicemar-
szałek województwa dolno-
śląskiego – Grzegorz Macko 
obejrzeli zaproponowaną przez 
nasze władze lokalizację i  ją 
w  pełni zaakceptowali. – Ak-
tualnie rozpoczęły się prace 
związane z  logistyką całego 
przedsięwzięcia. Gmina już ku-
puje komputery i zaczyna uru-
chamiać sieć internetową. Start 
Punktu Szczepień Masowych 
w  Strzegomiu planowany jest 
na 17 lub 19 kwietnia. O do-
kładnej dacie poinformujemy 

na naszej stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych 
– podkreśla burmistrz. 

Szczepienia będą wykonywały 
pielęgniarki ze Strzegomskiego 
Centrum Medyczno-Diagno-
stycznego Sp. z  o.o. w  Strze-
gomiu. Będą też potrzebni wo-
lontariusze do logistyki, którzy 
już teraz mogą się zgłaszać. 
Koordynatorem ze strony gmi-
ny Strzegom będzie Norbert 
Sarnecki (nr telefonu 74 8560 
511, e-mail: norbert.sarnecki@
strzegom.pl).
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w numerze:

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z  radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w  Strzegomiu. W  tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radna Bogumiła 
Skóra. 
 str. 2

udogodnienia 
w parkomatach 
Od dwóch tygodni w  6 
strzegomskich parkomatach 
za postój można zapłacić 
również za pomocą zbliże-
niowych kart płatniczych. Ta 
wiadomość bardzo ucieszyła 
nie tylko samych mieszkań-
ców, ale też turystów! 
 str. 3

Strzegom  
na kamerce
Mamy dobrą wiadomość 
związaną z ponownym po-
jawieniem się kamerki in-
ternetowej na stronie www.
strzegom.pl, dzięki której 
można obserwować pół-
nocno-zachodnią pierzeję 
strzegomskiego Rynku. Za-
praszamy do oglądania!
 str. 3

Kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu w trybie 
on-line odbyła się w środę, 24 marca br. Głównymi jej tematami 
były zmiany w tegorocznym budżecie w kontekście realizacji 
bardzo ważnych inwestycji oraz uchwały ws. zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzegomiu 
i na terenie sołectw. 

Piękne, dostojne i estetyczne palmy oraz kolorowe stroiki 
wielkanocne można było obejrzeć w  ostatnim tygodniu 
w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Autorami tych dzieł 
były nasze sołectwa, które już na wiele dni przed Niedzielą 
Palmową przystąpiły do wytężonej pracy. Polecamy ten 
fotoreportaż!

Zobaczmy, jak do tych najważniejszych świąt chrześcijańskich przy-
gotowują się mieszkańcy Jaroszowa, Olszan i Żółkiewki. W tym 
wydaniu poznamy zwyczaje, obrzędy i tradycje oraz potrawy, jakie 
są przygotowywane na Wielkanoc. Jednocześnie zapraszamy do 
obejrzenia reportaży przygotowanych przez Strzegomskie Centrum 
Kultury na profilu facebookowym SCK i gminy Strzegom.

Obradowali radni  str. 3

niedziela Palmowa  str. 12

Tradycje wielkanocne  str. 9

władze województwa obejrzały zaproponowaną lokalizację i ją zaakceptowali 

masowe szczepienia w Strzegomiu?
Wszystko wskazuje na to, że w naszym mieście – na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – powstanie tzw. Punkt Szczepień Masowych (PSM), dzięki któremu będzie moż-
na wykonywać ponad 400 szczepień dziennie. To świetna wiadomość dla mieszkańców naszej 
gminy w kontekście coraz trudniejszej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. 

Gminne wiadomości

Planowane powstanie Punktu Szczepień Masowych 
w  Strzegomiu jest spowodowane zapowiadanym 
zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw COVID-19 
do Polski. Do tej pory szczepienia odbywały się 
w  przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, 
stacjonarnych placówkach medycznych, szpitalach 
rezerwowych i węzłowych. W naszym kraju urucho-
miono również tzw. wyjazdowe zespoły szczepiące.

Będą obowiązywały następujące kanały zapisów na 
szczepienie: kontakt telefoniczny z PWDL, czyli pod-
miotem prowadzącym działalność leczniczą, infoli-
nia 989, SMS i  indywidualne konto pacjenta (IKP). 
Wraz ze wzrostem dostępności szczepionek i termi-
nów szczepień, możliwa będzie rejestracja i  szcze-
pienie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do 
punktu szczepień.

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta (w środku) 
w towarzystwie wicewojewody dolnośląskiego Jarosława 

Kresy (po lewej stronie) i wicemarszałka województwa 
dolnośląskiego Grzegorza Macko (po prawej stronie)
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2 marca na terenie gmin 
Strzegom i  Udanin zostały 
porzucone odpady budowlane 
itp. przez nieznanego sprawcę. 
Strzegomska policja zwróciła 
się o pomoc do obsługującego 
monitoring miejski w  odszu-
kaniu pojazdu, który mógł 
przejeżdżać przez Strzegom 
z ładunkiem śmieci. Po spraw-
dzeniu zapisu kamer z  jednej 
z ulic, udało się ujawnić markę 
pojazdu wraz z  numerem re-
jestracyjnym, którego ładunek 
odpowiadał odpadom wyrzu-
canym w w/w gminach. 

***

5 marca br. w godzinach późno-
wieczornych kierujący pojazdem 
osobowym dokonał przestępstwa. 
Na polecenie policji materiał 
z  zapisu monitoringu został 
zabezpieczony.

***
15 marca br. przebywający 

w Urzędzie Miejskim nietrzeźwy 
mężczyzna zakłócił porządek 
publiczny, a następnie oddalił się. 
Na miejsce przybył patrol inter-
wencyjny policji, który szybko od-
nalazł sprawcę na jednej z ulic.

***
16 marca br. w godzinach noc-

nych w  Świebodzicach doszło 

do próby 
wyrwania 
bankoma-
tu. Na pole-
cenie policji 
sprawdzono monitoring miejski, 
którego jedna z kamer nagrała 
przejazd pojazdu przez Strze-
gom.

***
16 i  19 marca br. kierowcy 

tirów nie zastosowali się do zna-
ków zakazu i wjechali od strony 
ul. Kościuszki do Rynku. Z uwagi 
na to, że kierowcy tych pojazdów 
nie dostarczali towarów, sprawa 
trafiła do policji.

Okiem miejskiego monitoringu

z d j ę c i e  n u m e r u

wielkanoc u seniorów

Podopieczni Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu w ostatnich dniach wy-
konali piękne palmy wielkanocne. Czynność ta – co widać na załączonym zdjęciu - sprawiła 
im wiele satysfakcji i radości. Dzięki temu już kilka dni przed świętami mogli poczuć ich wy-
jątkową atmosferę. 

– Strzegom stale jest modernizowany, nawet w trakcie pandemii koronawirusa – podkreśla radna Bogumiła Skóra

Pytamy radnych…
W  „Gminnych Wiadomo-
ści Strzegom” publikujemy 
rozmowy z  radnymi na te-
mat bieżących spraw oraz 
działań, jakie podejmuje 
Rada Miejska w  Strzego-
miu. W tym numerze na na-
sze pytania odpowiada rad-
na Bogumiła Skóra. 

- Które z  osiągnięć strze-
g o m s k i e g o  s a m o r z ą d u 
w   o s ta t n i ch  l a ta ch  oc e n i a 
pani najwyżej?

-  Moim z dan iem gmi-
na Strzegom w  ostatnich 
latach bardzo się rozwija. 
Jest wiele inwestycji, które 
zasługują na uwagę i  po-
chwałę. Pięknie prezentują 
się „Strzegomskie Planty” 
oraz zrewitalizowana dziel-
nica „Graby”. W ciągu ostat-
nich 10 lat wyremontowano 
wiele dróg oraz chodników. 
Uważam, że komfort życia 
naszych mieszkańców zna-
cząco się poprawił. 

 - A  co z  kolei jest 
największym proble-
mem i bolączką w na-
szej gminie?

- W  naszej gmi-
nie jest wiele proble-
mów, zaczynając od 
remontów dróg po 
problemy każdego 
mieszkańca z  osob-
na. Każdy z nich jest 
ważny i zasługuje na 
uwagę. Strzegom sta-
le jest modernizowa-
ny, nawet w  trakcie 
pandemii koronawi-
rusa realizowane są 
kolejne inwestycje. 
Mimo że nie jest to 
zadanie własne gmi-
ny, pięknie kompono-
wałyby się z miastem 
wyremontowane sta-
cje kolejowe. Wierzą, 
że burmistrz Strze-
gomia poczyni sta-
rania, aby PKP przy 
współpracy z  naszą 

gminą  zadbało 
o  strzegomskie 
stacje kolejowe, 
tak aby mogły słu-
żyć mieszkańcom 
i  stać się ozdobą 
naszego miasta.

-  Jakie  z a da -
n i a  s ą  j e s z c z e 
pr zed gminą do 
realiz acji  w  te j 
kadencji? 

- Moim marze-
niem, jako radnej 
z okręgu nr 2, jest 
remont ul. Cho-
pina i  będę o  to 
zabiegać. Jakość 
życia mieszkań-
ców poprawiłoby 
na pewno dokoń-
czenie  budowy 
ścieżki rowero-
wej prowadzącej 
do Wieśnicy oraz 
drogi prowadzą-
cej do Rogoźnicy. 

Jako radna mam wiele ma-
rzeń, aby mieszkańcom żyło 
się lepiej, ale budżet gminy 
nie zawsze pozwala, aby je 
realizować, szczególnie w tak 
trudnym czasie. 

- Któr ymi sprawami in-
teresuje  się  pani  w  sposób 
szczególny? Na czym pani 
najbardziej zależy?

- Jako członek Komisj i 
Bezpieczeństwa, Ładu i Po-
rządku Publ icznego oraz 
Ochrony Środowiska, a tak-
że Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji od lat staram się, 
aby poprawić poziom bez-
pieczeństwa w naszej gminie. 
Wielokrotnie uczestniczyłam 
w  spotkaniach dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa, 
m.in. ws. dodatkowych pa-
troli  policj i  oraz działań, 
zarówno burmistrza Strzego-
mia, jak i radnych, zmierza-
jących do poprawy komfortu 
życia strzegomian. Cieszę się, 

że w  naszej gminie moder-
nizowana jest baza sportowa 
w mieście i na wsiach. Mamy 
nowoczesne siłownie, place 
zabaw dla dzieci oraz jedne 
z  najładniejszych basenów 
w okolicy. Mam nadzieję, że 
ten trudny czas szybko się 
skończy i  mieszkańcy będą 
mogli bez ograniczeń ko-
rzystać z tych obiektów oraz 
rewitalizowanego właśnie 
Fortu Gaj.

 - Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?

- Jako wieloletnia radna 
Rady Miejskiej uważam, że 
w chwili obecnej współpraca 
radnych układa się bardzo 
dobrze. W  porównaniu do 
okolicznych miejscowości, 
nasza  r ada  powinna  być 
wzorem do naśladowania, 
ponieważ dobra współpraca 
między burmistrzem a  rad-
nymi przedkłada się na roz-
wój gminy. 
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•	 Nowa	świetlica	w Warsztacie	Te-
rapii Zajęciowej w Strzegomiu

•	 Nowe	wiaty	na	 terenie	 sołectw	
gminy Strzegom

•	 Życzenia	świąteczne	burmistrza	
Strzegomia i przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu

AKTuAlNOśCi

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

KWIECIEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

28.03 – 03.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

04.04 – 10.04 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

11.04 – 17.04 Avena Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73

nowości w TV Strzegom

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

W związku z  rozwojem bu-
downictwa mieszkaniowego 
nasza gmina złożyła wniosek 
o  dofinansowanie budowy ze-
społu budynków mieszkalnych 
przy ul. Konopnickiej w Strze-
gomiu (79 mieszkań  i  3 po-
mieszczenia z przeznaczeniem 
na usługi socjalne). Wniosko-
wana kwota wsparcia z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ra-
mach  Funduszu Dopłat wynosi  
ponad 10 mln zł, a wartość  cał-
kowita  inwestycji to kwota 13 
mln zł. W przypadku realizacji 

budowy budynków zachodzić 
będzie konieczność wykonania  
także drogi dojazdowej do 
nowo powstającego osiedla. Na 
jej realizację radni wprowadzili 
kwotę ok. 1 mln zł, a  gmina 
złożyła już  odrębny wniosek 
o dofinansowanie tego zadania. 

Ponadto wprowadzono kwotę 
420 tys. zł na wykonanie kana-
lizacji deszczowej od ul. Dolnej 
do ul. Konopnickiej. 

970 tys. zł przeznaczono na 
montaż oświetlenia solarnego 
w miejscach, gdzie wykonanie 

tradycyjnego oświetlenia solar-
nego jest utrudnione bądź nie-
możliwe. Gmina wprowadziła 
kwotę 750 tys. zł na remont ul. 
Dąbrowskiego w  Strzegomiu. 
Zadanie jest planowane do 
dofinansowania na podstawie 
wniosku złożonego do Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Kwotę w wysokości blisko 800 
tys. zł przeznaczono na remont 
budynku kaplicy na terenie 
cmentarza komunalnego przy 
ul. Olszowej w  Strzegomiu. 
Naprawa zniszczeń po ubie-
głorocznej wichurze na Orliku 
w Stanowicach będzie wynosić 
22,5 tys. zł. Kwotę 54 tys. zł 
przekazano na budowę strefy 
aktywności fizycznej w  parku 
w Rogoźnicy (inwestycja będzie 
dofinansowana ze środków 
unijnych). 

Uchwały ws. zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w  Strzegomiu 
i na terenie sołectw:
- w  sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru poło-
żonego w  obrębie 2 miasta 
Strzegom (dwie uchwały)

- w  sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru poło-
żonego w  obrębie 3  miasta 
Strzegom,

- w  sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego 
w obrębie 5 miasta Strzegom,

- w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 

w  części tekstowej miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla czę-
ści południowo-zachodniej 

gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Grani-
ca, Stawiska, Tomkowice, 
Godzieszówek.

nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu

Kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu w trybie 
on-line odbyła się w środę, 24 marca br. Głównymi jej temata-
mi były zmiany w tegorocznym budżecie w kontekście realiza-
cji bardzo ważnych inwestycji oraz uchwały ws. zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzego-
miu i na terenie sołectw.

Po raz kolejny doszło do aktu 
wandalizmu na Alei Rzeźb 
w  Strzegomiu. Zerwano 12 
tabliczek opisujących rzeźby. 

Tabliczki zostały zabezpieczo-
ne i  oddane do konserwacji. 
Po zabezpieczeniu i  odno-
wieniu powłoki zewnętrznej 

tabliczki zostaną ponownie 
zainstalowane.

red

wandalizm na Alei rzeźb
Miejmy nadzieję, że sprawcy niebawem trafią w ręce policji i zapłacą za zniszczenia zapłać kartą  

za postój auta!

Od dwóch tygodni w 6 strze-
gomskich parkomatach za po-
stój można zapłacić również 
za pomocą zbliżeniowych kart 
płatniczych. Ta wiadomość 
bardzo ucieszyła mieszkańców 
i turystów, którzy swoje zado-
wolenie wyrażali w  mediach 
społecznościowych. Przypo-
mnijmy, że parkomaty zlokali-
zowane są w Rynku (w pobliżu 
Totolotka), przy fontannie 
w Rynku, na ul. Boh. Getta, ul. 
Paderewskiego, ul. Świdnickiej 
i ul. Dąbrowskiego.

Mamy dobrą wiadomość 
związaną z ponownym pojawie-
niem się kamerki internetowej 
na stronie www.strzegom.pl, 
dzięki której można obserwo-
wać północno-zachodnią pie-
rzeję strzegomskiego Rynku. 

Informacja ta zapewne ucie-
szy nie tylko samych strzego-
mian, ale też byłych mieszkań-
ców naszego miasta, którzy są 

rozsiani po całym świecie m.in. 
w Australii, Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych oraz w krajach 
europejskich. 

Aby uzyskać podgląd obrazu 
z kamery, należy kliknąć w spe-
cjalny baner znajdujący się po 
lewej stronie SG (strony głów-
nej) serwisu www.strzegom.
pl – w  sąsiedztwie Telewizji 
Internetowej Strzegom.

zobacz Strzegom na kamerce

masz wpływ na budżet gminy!

Duża część podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gminy 
Strzegom. W 2021 r. zapla-
nowana została w budże-
cie kwota ok. 23 mln  zł. 
Drogi mieszkańcu, złóż 
deklarację podatkową PIT 
za rok 2020 w  Urzędzie 
Skarbowym w  Świdnicy, 

wpisując miejscowość na 
terenie gminy Strzegom 
JAKO MIEJSCE ZA-
MIESZKANIA. Two-
je pieniądze zostaną 
przeznaczone na bu-
dżet obywatelski, kultu-
rę, rozwój infrastruktury, 
utrzymanie zieleni, sport, 
rekreację, ochronę śro-
dowiska, trasy rowerowe, 

pomoc społeczną, ochro-
nę zdrowia i  edukację 
dzieci.

Obradowali radni

Z dokładną treścią uchwał podjętych na marcowej 
sesji można zapoznać się w programie eSesja, który 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Radni przyjęli także uchwałę ws. określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Strzegom i ws. określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego. Przyjęto ponadto „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2021 r.”.

Wizualizacja mieszkań komunalnych na  
ul. Konopnickiej w Strzegomiu
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dbajmy o swoje zdrowie
COViD-19 nie odpuszcza. Przedstawiamy najważniejsze zalecenia, dzięki którym możemy ustrzec się przed koronawirusem i ciężkimi powikłaniami. Obowiązują one do 9 kwietnia br. włącz-
nie. Cały czas apelujemy o stosowanie zasady DDMA, czyli D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka i A jak aplikacja STOP COViD – ProteGO Safe

Programem „Moja Woda” 
objęte są inwestycje, które przy-
czynią się do zatrzymywania 
wody deszczowej na terenie 
nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem, w  efekcie czego 
wody opadowe lub roztopowe 

z nieruchomości nie będą od-
prowadzane poza jej teren (np. do 
kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, kana-
lizacji ogólnospławnej, rowów 
odwadniających odprowadzają-
cych poza teren nieruchomości, 

na tereny sąsiadujące, na ulice, 
place itp.).

Dotację można przeznaczyć 
np. na zbiorniki retencyjne, oczka 
wodne, instalację rozsączającą oraz 
elementy do nawadniania bądź 
innego sposobu wykorzystania 

zatrzymanej wody. Dzięki inwe-
stycjom zostanie zatrzymanych 
1 mln metrów sześciennych 
rocznie wody w miejscu opadu, 
czyli na prywatnych działkach. 

Dzięki temu o milion metrów 
sześciennych wody odciążona 
będzie kanalizacja i  zmniejszy 
się ryzyko podtopień powodowa-
nych ulewnymi deszczami.

W naszym województwie ope-
ratorem programu jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Program „moja woda”
W naszym województwie operatorem programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe mo-
gą otrzymać mieszkańcy Dolnego śląska, składając wniosek do WFOśiGW we Wrocławiu.  
22 marca br., w światowym Dniu Wody, ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu „Moja Woda”. Nabór wniosków jest ciągły od dnia ogłoszenia. Zarząd WFOśiGW 
może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo ich wstrzymaniu.

Ź
ródło: w

FO
ŚiG

w
 w

rocław

jak funkcjonuje magistrat?

W związku z obecną sytu-
acją pandemiczną i dużym 
zagrożeniem rozprzestrze-
niania się koronawirusa 
spowodowanym bezpo-
średnimi kontaktami pra-
cowników z  klientami, 
Urząd Miejski w  Strzego-
miu do 9 kwietnia br. 
włącznie prosi o ogranicze-
nie kontaktów osobistych 
do niezbędnego minimum.

Prosimy, by załatwianie 
spraw odbywało się dro-
gą e-mailową strzegom@
strzegom.pl, przez plat-
formę elektroniczną www.
eurzad.strzegom.pl oraz 
telefonicznie. 

Wszelkie dokumenty na-
leży zostawić w specjalnie 
oznaczonej urnie na par-
terze Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco od-
powiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

Przemysław: Witam panie bur-
mistrzu. Chciałbym zapytać, czy po 
zakończeniu budowy kanalizacji 
w Rusku planowana jest nowa 
nawierzchnia dróg? Jeśli tak, to 
czy jest możliwość przedłużenia 
wylania asfaltu o około 80 m w kie-
runku wyjazdu z Ruska, w stronę 
pana sołtysa. Znacznie poprawi to 
komfort życia mieszkańców oko-
licznych domów. Podczas wjazdu 
ciężkiego samochodu na tę kostkę 
domy aż się trzęsą, że nie wspomnę 
o nadmiernym hałasie.

Po zakończeniu kanalizacji dro-
gi, które nie będą odtworzone lub 
ich stan będzie zły, ujmiemy w ko-
lejnych latach w budżecie gminy 

Strzegom. Na etapie projektowa-
nia będą prowadzone konsultacje 
społeczne i wtedy zadecydujemy 
o zakresie remontu. 

Adam: Panie burmistrzu, mam 
pytanie dotyczące automatu do 
sprzedaży zniczy. Dlaczego jed-
ni mieszkańcy mogą korzystać 
z automatu, a innym nie dał pan 
szansy? Mowa o automacie, który 
postawiony jest tylko jeden na 
nowym cmentarzu. A co ze starym 
cmentarzem? Tutaj mieszkańcy 
są gorsi? Prosimy, by wszystkie 
cmentarze miały taki automat, 
który jest rewelacyjny pod wzglę-
dem dostępności. Mam wrażenie, 
panie burmistrzu, że inwestycje, 
które pan zaczął, nie są trafne lub 
wybiera pan sobie miejsca, które 
panu pasują, a nie służą wszystkim 
mieszkańcom. Proszę o postawienie 
automatów na starych cmenta-
rzach, by mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy Strzegomia.

Nie wiem, co napisać panie 
Adamie. A  co z  cmentarzami 
komunalnymi na wsiach? Popro-
siłem panią prezes strzegomskiej 

spółki ZUK, by rozeznała temat, 
czy znajdzie się firma, która bę-
dzie chciała postawić automa-
ty na wszystkich cmentarzach 
komunalnych. 

Robert: Dlaczego pan wprowa-
dza mieszkańców w błąd? Palenie 
w piecach odpadami nie zgłasza 
się na policję, gdyż nie posiadają 
środków ani wiedzy na temat pa-
lenia odpadami. Od tego jest Straż 
Miejska, o  ile istnieje w danym 
mieście, lub pana pracownicy z UM 
z Wydziału Ochrony Środowiska.

Jeśli tak gdzieś napisałem, to 
przepraszam. Prawo ma straż 
miejska, której nie powołujemy 
po negatywnym odbiorze tego 
tematu przez mieszkańców oraz 
upoważniony pracownik Urzędu 
Miejskiego. 

Hm: Myślę, że z takim nasta-
wieniem do ludzi będzie pan miał 
dużo czasu na emeryturze do 
przemyśleń, dlaczego ludzie się 
panu nie kłaniają.

Jak znam swój charakter i dopi-
sze mi zdrowie, to na pewno nie 
będę się nudził na emeryturze. 
Mam wrażenie, że to pan/ pani 
żyje w innym świecie. Może pana/ 
pani rodzinę nie dotknęły tragedie 
związane z COVID-19. Ja często 
jestem świadkiem tych tragedii, 
dlatego realizuję zalecenia rządo-
we i będę się tego trzymał. Życie 
ludzkie jest dla mnie numerem 1, 
a nie chwilowa, mniejsza aktyw-
ność pana/ pani dziecka. Pytanie 
jest z Granicznej. Za czasu mojej 
pracy na stanowisku burmistrza 
wybudowano w tej wsi plac za-
baw, boisko do piłki siatkowej 
i koszykowej, jest także boisko do 
piłki nożnej, więc nic prostszego 

– wziąć dziecko i zadbać o  jego 
i swoje zdrowie. 

Janek57: Szanowny panie bur-
mistrzu, doceniając dotychczasowe 
zaangażowanie pana wraz z ca-
łym zespołem oraz mieszkańców, 
aby nasza cała gmina Strzegom 
była coraz piękniejsza, pytam. Dla-
czego, wbrew woli mieszkańców, 
chce pan powołać nowy aparat uci-
sku, bat na swoich wyborców w po-
staci Straży Miejskiej? Formacji, 
która będzie opłacana z naszych 
pieniędzy, pieniędzy podatników. 
Na początku 3-osobowy zespół, 
w tym oczywiście komendant ze 
swoim gabinetem no i gwiazdkami 
na pagonach. Kierowca samocho-
du służbowego, bo przecież taki 
trzeba zakupić, sprzęt łączności, 
mundury. Po czasie okaże się, że 
trzeba zwiększyć zatrudnienie. 
Za te pieniądze, roczny wydatek, 
można wyposażyć salę do obserwa-
cji kamer monitoringu, zatrudnić 
osobę cywilną, a  pomieszczenie 
wygospodarować w nowo wyre-
montowanym Komisariacie Policji. 
Bezpieczeństwo tak, ekologia tak, 
ale zbędny wydatek nie. W UM 
są komórki i  pracownicy odpo-
wiedzialni, wystarczy wyposażyć 
w sprzęt, drona, a oni sprawdzą 
i postarają się pomóc w poprawie 
ekologii. Dlatego jeszcze raz pytam. 
Po co nam Straż Miejska? Przecież 
10 lat temu to właśnie z inicjatywy 
mieszkańców Strzegomia Straż 
Miejska została rozwiązana i to 
chyba pan dobrze pamięta. Poza 
tym, dlaczego ludzie nie znający 
dokładnie prawa, bo tylko są prze-
szkoleni, mają go egzekwować, czy 
stać na jego straży? A przykładów 
niekompetencji można się naoglą-
dać i naczytać codziennie z całego 

kraju. Naszych szanownych rad-
nych też pytam. Czy przyłożą do 
tego rękę, głosując za?

Panie Janku, tak jak mówiłem, 
temat poddaliśmy pod dyskusję 
wśród społeczności naszej gminy. 
Otrzymaliśmy jednoznaczną 
odpowiedź – nie chcemy Straży 
Miejskiej! Argumentacja była 
bardzo podobna do podniesio-
nych przez pana wspomnień złej 
oceny tamtej Straży Miejskiej. 
W  swoim pytaniu przedstawił 
pan wiele aspektów, które zosta-
ły już przeanalizowane i nasze 
ostateczne zdanie jest takie, że 
należy wzmocnić Wydział Go-
spodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i  Wsi w  UM 
w  Strzegomiu. Przeliczyliśmy 
też finanse – one na początku 
wyniosłyby ok. 600 tys. zł rocznie, 
a  straż mogłaby funkcjonować 
po szkoleniach, stażu w  innej 
jednostce. W przyszłym sezonie 
zimowym zlecimy badania, czym 
palą w kopciuchach nasi miesz-
kańcy. Dziękuję za konkretne za-
branie głosu w temacie powołania 
Straży Miejskiej. 

Ola: Witam panie burmistrzu, 
od kilku lat dojeżdżałam do pracy 
busem na Świebodzice, zawsze 
połączenie było dobre. Od ponad 
miesiąca nic nie kursuje. Dużo 
ludzi tym busem dojeżdżało. Czy 
w najbliższej przyszłości będzie 
znów połączenie w  kierunku 
Świebodzic? Pozdrawiam.

W chwili obecnej mam nie-
dobrą informację. Planowali-
śmy w naszej komunikacji kursy 
Strzegom-Świebodzice, lecz Rada 
Miejska w  Świebodzicach nie 
wyraziła na to zgody, a  jest to 
konieczne. 

Mieszkaniec gminy: Witam. Panie 
burmistrzu, w nawiązaniu do pisma 
od pana w sprawie podwyżki opłaty 
za śmieci ma się rozumieć, że firma 
odbierająca śmieci ma obowiązek 
zabrać każdą ilość odpadów? Kilka 
razy wystawiałem odpady w wor-
kach w większej ilości - około 10 szt. 
i niestety, ale co tydzień był zabierany 
1, góra 2 worki, a co z pozostałymi? 
Za takie pieniądze - jeśli sytuacja 
będzie się powtarzała - to nie ma, 
co się dziwić, że ludzie wyrzucają 
śmieci po lasach. Problem z odbiorem 
zgłaszałem do odpowiedniego działu 
w gminie, niestety brak reakcji.

W naszej gminie obowiązuje 
zbiórka odpadów w pojemnikach. 
Firma ma obowiązek zabrać każdą 
ilość odpadów z pojemnika. Tak 
jak określa regulamin, można 
wystawić odpady w worku obok 
pojemnika, jeżeli powstała nad-
wyżka (ale tylko incydentalnie). 
W tym konkretnym przypadku 
nie wiemy, czy właściciel nie po-
siada pojemnika lub te nadwyż-
ki powstają za każdym razem. 
Właściciel powinien posiadać taki 
pojemnik, który pomieści wytwo-
rzone odpady od odbioru do od-
bioru. W razie wątpliwości proszę 
o kontakt z Wydziałem Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
w UM w Strzegomiu (nr telefonu:  
74 8560 570, 74 8560 571).

Mieszkanka: Dzień dobry, pro-
szę o informację, czy i gdzie został 
zrealizowany jeden z podpunktów 
Budżetu Obywatelskiego 2020 
w postaci parku dla psów?

Lokalizacja wskazana w Bu-
dżecie Obywatelskim 2020 nie 
uzyskała akceptacji konserwatora 
zabytków. Jest rozpatrywana ko-
lejna lokalizacja. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Wszyscy z zapałem zabraliśmy 
się za wiosenne porządki, więc 
ponownie wraca temat odpa-
dów pochodzących ze sprzą-
tania prywatnych posesji oraz 
ogródków działkowych. 

Zarówno odpad z podwórek 
Wspólnot Mieszkaniowych, jak 
i prywatnych posesji oraz działek 
i ROD, zgodnie z przepisami, 
powinien zostać zagospodaro-
wany w ramach systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi.

Worki należy pozostawić na 
terenie posesji, na której odpad 
został wytworzony lub wrzucić 
do kontenera, zgodnie z ozna-
czeniem (zmiotki do czarnych 
pojemników, natomiast odpad 
zielony do brązowych pojemni-
ków lub worków na bioodpady). 
Nie wystawiamy tych odpadów 
na ulice i chodniki.

Z  ulic i  pasów zieleni od-
bierane są wyłącznie odpady 

pochodzące ze sprzątania 
terenów gminnych – umiesz-
czane są w  oznakowanych 
specjalnie workach. Odpa-
dy te, podobnie jak odpady 
z  koszy ulicznych, nie są 
objęte systemem odpadów 
komunalnych.

Złe praktyki w tym zakresie 
narażają budżet gminy na do-
datkowe koszty i psują wizeru-
nek, ponieważ ustalenie pod-
miotu odpowiedzialnego za 
powstanie takiego zaśmieco-
nego miejsca jest czasochłon-
ne. W  przypadku ujawnienia 
sprawcy zaśmiecania koniecz-
ne jest wszczęcie postępowania 
administracyjnego.

Przypominamy, że zgodnie 
z  rozstrzygniętym przetar-
giem na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunal-
nych, mieszkańcy bezpłatnie 
otrzymują pojemniki brązowe 
na odpad BIO. Natomiast 
mieszkańcy posesji, na któ-
rych zlokalizowane są kom-
postowniki, mogą otrzymać 
zniżkę w opłacie za odpady.

Problem powracający jak bumerang
Złe praktyki narażają budżet gminy na dodatkowe koszty i psują wizerunek, a ustalenie winnego za zaśmiecanie jest czasochłonne

Odpady z ogródków działkowych (ROD) należy wrzu-
cać do kontenerów, które zabezpiecza związek - np. 
dla lokalizacji Góra Krzyżowa kontener KP-7 zlokali-
zowany został na końcu ul. Promenady, przy witaczu 
przed wejściem do lasu. 
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Przypominamy, że od 1 kwietnia br. nastąpiła podwyżka opłat za odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Strzegom. Realizatorem tej usługi – na dwa lata - została ponow-
nie firma eNeRiS, wybrana w drodze przetargu. Należy pamiętać o uregulowaniu płatności za pierwszy kwartał tego roku 
(wg poprzednich stawek).

Jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpa-
dów komunalnych w sposób selektywny –opłata wy-
nosi 28 zł. Jeżeli nie wypełnia tego obowiązku – 84 zł. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 
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GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 
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11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10 

6, 7, 8, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 26, 

27, 28 

4, 5, 6, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

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

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

27, 28 

2, 3, 4, 9, 
10, 11, 16, 
17, 18, 23, 
24, 25, 30, 

31 

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

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

26, 27 

2, 3, 4, 8, 9, 
10, 15, 16, 
17, 22, 23, 
24, 29, 30 

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

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12 10*, 16, 23, 

30 8*,14,21,28 5*,11,18,25 2,9,16, 
23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15, 

22,29 
6*,13*, 
19,26 

3,10,17, 
24, 31 

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

9*, 10, 15, 
16, 22, 23, 

29, 30 

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

27, 28 

4, 5*, 10, 
11, 17, 18, 

24, 25 

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

5, 6, 12, 13, 
19, 20, 26, 

27 

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 

24, 30 

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

28, 29 

5, 6*, 12, 
13*, 18, 19, 

25, 26 

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 
24, 30, 31 

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19 10*, 16, 23, 

30 8*,14,21,28 5*,11,18,25 2,9,16, 
23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15, 

22,29 
6*,13*, 
19,26 

3,10,17, 
24, 31 
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ULICE: 3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Dębowa,  
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Kwarcowa, Legnicka, Leśna,  
Mickiewicza, Morska, Mostowa, Niecała, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydobywcza 

21 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16 

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

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

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

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

GMINA STRZEGOM 
RODZAJ ODPADU ULICA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 
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3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, 
Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, 
Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, 
Morska, Mostowa, Niecała, Porzeczkowa, 
Potokowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, 
Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Stawowa, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, 
Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, 
Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana + SM (Miasto 
Strzegom + Jaroszów) 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 

1, 8, 
15, 22 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

 
 
 
 
 

6*, 12, 
19, 26 

 
 
 
 
 

4*, 10, 
17, 24, 

31 

 
 
 
 
 

7, 14, 21, 
28 

 
 
 
 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 
 
 
 
 

2, 9, 16, 
23, 30 

 
 

 
 
 
 
 

6, 13, 20, 
27 
 

 
 
 
 
 
 

4, 11, 18, 25 

 
 
 
 
 

2*, 8, 15, 
22, 29 

 

 
 
 
 
 

6, 13, 20,  
27 

 

Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, 
Dembińskiego, Dolna, Familijna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, 
Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Pogodna, Promenada, Pułaskiego, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, 
Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, 
Wydobywcza 
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

 
 
 
 
 

7*, 13, 20, 
27 
 

 
 
 
 
 

3, 10, 
17, 24 

 

 
 
 
 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

 
 
 
 
 

8*, 14, 
21, 28 

 

 
 
 
 
 

6*, 12, 
19, 26 

 

 
 
 
 
 

2 ,9,16, 
23, 30 

 

 
 
 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

 

 
 
 
 
 

6, 13, 20, 27 

 
 
 
 
 

4*, 10, 
17, 24 
 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 
 

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

 
 

2*, 9*, 15, 
22, 29 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 

 
 

10*, 16, 
23, 30 

 

 
8*, 14, 
21, 28 

 
 

5*, 11, 
18, 25 
 

 
2 ,9, 

16, 23, 
30 
 

 
 

6, 13, 
20, 27 

 

 
 

3, 10, 17, 
24 
 

 
 

1, 8, 15, 22, 
29 
 

 
 

6*, 13*, 
19, 26 
 

 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

 

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

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 

 
 
 

Segreguj z nami na 5 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 



7hARMONOGRAMy śMieCiOWe

m i e S z K A ń c u !  z A P O z n A j  S i ę  z  h A r m O n O G r A m A m i  Ś m i e c i O w y m i 

Poniżej zamieszczamy najbardziej aktualne harmonogramy śmieciowe na cały 2021 r. w gminie Strzegom. Prosimy zwrócić uwagę na możliwe przesunięcia terminu odbioru śmieci wynikają-
ce z różnych świąt: np. Wielkanoc, Majówka itp. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

  
                                                                     Segreguj z nami na 5 

 

GMINA STRZEGOM 
RODZAJ ODPADU OBSŁUGA 

REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

G
M

IN
A 

ST
RZ

EG
O

M
 

 
14, 15 

 
11, 12 

 
11, 12 

6, 7, 8, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 26, 

27, 28 

4, 5, 6, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

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

30 

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

27, 28 

2, 3, 4, 9, 
10, 11, 16, 
17, 18, 23, 
24, 25, 30, 

31 

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

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

26, 27 

2, 3, 4, 8, 
9, 10, 15, 
16, 17, 22, 
23, 24, 29, 

30 

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

28, 29 

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12 10*, 16, 23, 

30 
8*, 14, 21, 

28 
5*, 11, 18, 

25 
2, 9, 16, 23, 

30 
6, 13, 20, 

27 
3, 10, 17, 

24 
1, 8, 15, 22, 

29 
6*, 13*, 19, 

26 
3, 10, 17, 24, 

31 

PAPIER 
(dzwon) 

8, 9*, 21, 
22 4, 5, 18, 19 4, 5, 18, 19 

9*, 10, 15, 
16, 22, 23, 

29, 30 

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

27, 28 

4, 5*, 10, 
11, 17, 18, 

24, 25 

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

5, 6, 12, 13, 
19, 20, 26, 

27 

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 

24, 30 

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

28, 29 

5, 6*, 12, 
13*, 18, 19, 

25, 26 

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 
24, 30, 31 

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19 10*, 16, 23, 

30 
8*, 14, 21, 

28 
5*, 11, 18, 

25 
2, 9, 16, 23, 

30 
6, 13, 20, 

27 
3, 10, 17, 

24 
1, 8, 15, 22, 

29 
6*, 13*, 19, 

26 
3, 10, 17, 24, 

31 

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

AB
A

RY
TO

W
E 

 
ZS

EI
E 

+ 
O

PO
N

Y 

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

13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 9* 8 

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

14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 10* 9 

Olszany, Grochotów, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce 

15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10 

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

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 
 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
STYCZEŃ 

 
LUTY 

 
MARZEC 

 
KWIECIEŃ 

 
MAJ 

 
CZERWIEC 

 
LIPIEC 

 
SIERPIEŃ 

 
WRZESIEŃ 

 
PAŹDZIERNIK 

 
LISTOPAD 

 
GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

TW
O

RZ
YW

A
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O

 

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

 
 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 
 

2, 9, 
16, 23 

 
 
 

2, 9, 
16, 23, 

30 

 
 
 

7*, 13, 
20, 27 

 
 
 

5*, 11, 
18, 25 

 
 
 

1, 8, 
15, 22, 
29 

 
 
 

6, 13, 
20, 27 

 
 
 

3, 10, 
17, 24, 

31 

 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 

5, 12, 19, 
26 

 
 
 

3*, 9, 
16, 23, 
30 

 
 
 

7, 14, 
21, 28 

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

 
 
 
 

8*, 14, 
21, 28 

 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 

9*, 15, 
22, 29 

 
 
 
 

7*, 13, 
20, 27 

 
 
 
 

4*, 10, 
17, 24 

 
 
 
 

1, 8, 
15, 22, 

29 

 
 
 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 
 
 

2, 9, 16, 
23, 30 

 
 
 
 

7, 14, 21, 
28 

 
 
 
 

5*,12*, 
18, 25 

 
 
 
 

2, 9, 16, 
23, 30 

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

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 

 
 
 

Segreguj z nami na 5 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 
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8 2 kwietnia 2021OśWiATA / SPORT 

Obecnie uczniowie klas 
VIII realizują zajęcia dy-
daktyczno–wyrównawcze 
i  zajęcia rozwijające z  języ-
ka angielskiego „zdalnie”. 
W czasie zajęć prowadzonych 
„zdalnie” nauczyciele korzy-
stają z  dostępnych mediów 
społecznościowych, stosując 
aktywne metody nauczania 
języka angielskiego. Zajęcia 
prowadzone są w szkołach na 
platformie MC Teams zgod-
nie z harmonogramem zajęć 
w  poszczególnych szkołach 
umieszczonym na stronach 
internetowych szkół.

Głównym celem projek-
tu jest podniesienie u  ucz-
niów kompetencji kluczo-
wych, wykształcenie właści-
wych postaw i  umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy 
oraz rozwijanie indywidual-
nego podejścia nauczycieli 
do ucznia szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W ramach projek-
tu pracownie językowe szkół 
doposażono w szafy mobilne 
i  sprzęt multimedialny, tj. 
tablicę interaktywną, projek-
tor, zestaw pilotów do testów 
i  laptopy w  liczbie uczniów 
biorących udział w zajęciach. 
Zakupiono również progra-
my dydaktyczne, słowniki, 
lektury anglojęzyczne i fiszki 
ułatwiające uczenie się języ-
ka angielskiego. Wszystkie 
pomoce wykorzystywane są 
w bieżącej pracy z uczniem.

Zakończenie realizacji projek-
tu planowane jest 31 maja br. 

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Strzegom” realizowany przez gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

zdalny angielski
Drugi rok osiem szkół podstawowych realizuje projekt „Pod-
niesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskie-
go w szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinan-
sowanego ze środków unii europejskiej.

W ramach realizacji progra-
mu „Bezpieczny Dolnoślązak” 
w  PSP im. Jana Pawła II 
w Kostrzy odbyły się spotka-
nia on-line z  komendantem 
Oddziału Miejsko-Gminne-
go OSP RP w  Strzegomiu, 
Józefem Jabłońskim. Było to 
jedno z całego cyklu zaplano-
wanych działań. 

Warsztaty dotyczyły zasad 
bezpieczeństwa w  różnych 
sytuacjach zagrożenia, takich 
jak pandemia, pożar, powódź 
czy gradobicie i zostały prze-
prowadzone zdalnie w  kla-
sach I-VIII oraz oddziałach 
przedszkolnych.

– Nasz gość w sposób rze-
czowy i bardzo kompetentny 

omówił zasady oraz zob-
razował je odpowiednimi 
tematycznie filmikami. PSP 
im. Jana Pawła II w Kostrzy 
dziękuje Józefowi Jabłońskie-
mu za współpracę – informuje 
szkoła w Kostrzy. 

warsztaty nt. bezpieczeństwa

W Będzinie – 20 marca br. - 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Wyciskaniu Leżąc w sprzęcie 
specjalistycznym (koszulki ścisko-
we) oraz Puchar Polski bez sprzętu 
specjalistycznego. Reprezentantką 
naszego miasta była zawod-
niczka kadry narodowej – 

Martyna Janaszek (na zdjęciu 
na najniższym stopniu podium). 
Martyna w  Pucharze Polski 
w Wyciskaniu Klasycznym (bez 
koszulki specjalistycznej) zdobyła 
złoty medal, a w MP w koszul-
kach specjalistycznych bez sprzę-

tu zajęła trzecie miejsce. Gra-
tulujemy i czekamy na kolejne 

sukcesy!

Sukcesy martyny janaszek

Pod takim hasłem, 
w  ramach i  edy-
cji ogólnopolskie-
go projektu „lek-
cja Nieśmiecenia”, 
w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu odby-
ły się zajęcia z edu-
kacji ekologicznej 
związanej z  segre-
gacją odpadów.

Uczniowie z  klas 
1-3 rozmawiali na 
zajęciach o  tym, jak 
należy dbać o naszą 
planetę. Wszyscy 
byli zgodni, że naj-
ważniejszą sprawą 
w  obecnych cza-
sach jest właściwa 
segregacja śmieci. 
W  trakcie  za jęć 
uczniowie przypo-
mnieli sobie teorię, 
jak należy właściwie 
segregować odpady, 
ale również uczyli się 
ekologicznych na-
wyków w  praktyce. 
Wykonywali prace 
plastyczne indywi-
dualnie i w grupach.

„ziemia to nie śmietnisko – segreguj wszystko”
Uczniowie przypomnieli sobie teorię, jak należy właściwie segregować odpady i zastosowali ją w praktyce
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Zobaczmy, jak do tych najważniejszych świąt chrześcijańskich przygotowują się mieszkańcy Jaroszowa, Olszan i Żółkiewki. W tym wydaniu poznamy zwyczaje, obrzędy i tradycje oraz potra-
wy, jakie są przygotowywane na Wielkanoc. 
Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia reportaży przygotowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury na profilu facebookowym SCK i gminy Strzegom. 

Tradycyjny stół wielkanocny 
powinien być przygotowany 
w  taki sposób, aby ciasta były 
poustawiane na rogach, a baba 
(ciasto) musi być przyozdobio-
na bukszpanem. Najważniejszy 
jest chleb, zawsze okrągły (w to-
warzystwie zielonych ozdób), 
symbolizujący pewną całość, 
która nie ma początku i końca. 

Na zrobienie pięknych pi-
sanek trzeba poświęcić od 2 
do 4 godzin w  zależności od 
wzoru. Jednak święta to nie 
tylko wspomniane pisanki, 
ale też robione tradycyjnymi, 
przekazywanymi z  pokolenia 
na pokolenie, metodami palmy, 

koszyki, a nawet jajka, które są 
wykonywane ręcznie na szy-
dełkach i  później utwardzane 
za pomocą cukru.

Szefowa jaroszowskiego 
koła podzieliła się również 
informacją na temat tego, jak 
w  przeszłości inaugurowa-
no przygotowania do świąt. 
- W  półpoście zaczynało się 
kołatanie. Młodzieńcy chodzili 
po wioskach i kołatali kołatka-
mi, przypominając żeby panie 
już nie próżnowały i zabierały 
się do przygotowań – podkreśla 
Ewa Zielińska. 

Panie z  jaroszowskiego koła 
nie tylko spędzają swój czas, 

zajmując się 
p r z y g o t o -
waniami do 
różnych świąt 
oko l i cznoś-
ciowych, ale 
również dzie-
lą się między 
sobą i  innymi 
ludźmi wiedzą 
o tradycyjnych 
s p o s o b a c h 
świętowania. 
Wszystko po 
to, aby  n i e 
z o s t a ł o  t o 
w  przyszłości 
zapomniane!

Przepis na „napój jajeczny” 
nie jest skomplikowany. Wy-
starczy utrzeć żółtka z wiej-
skich jajek, dodać szczyptę 
wanilii, a po krótkim mikso-
waniu dolać skondensowane 
mleko z  alkoholem. Tak oto 
powstaje „Żółkiewski adwo-
kat”, który jak mówi emilia 
Marek, członkini KGW, jest 
niezbędny do wykonania 
babki wielkanocnej, ale jest 
też dobrym pomysłem na to, 
aby uczcić święta.

Ania Jurkiewicz z  kolei 
podzieliła się przepisem na 
pyszny swojski pasztet, który 

jest robiony z mięsa wieprzo-
wego i  wątróbki drobiowej. 
Do mięsa należy dodać namo-
czoną w  mleku bulkę, swoj-
skie jajka oraz trochę tłuszczu 
wraz z  rosołem, po czym 
wszystko razem zmieszać, do-
prawić, umieścić do foremki 
i wstawić do piekarnika.

Święta Wielkanocne nie 
mogą się odbyć bez tradycyj-
nej baby wielkanocnej, na któ-
rą przepis jest równie prosty. 
Wszystko, co należy zrobić to 
do utartych jajek, wymiesza-
nych z  cukrem pudrem, do-
dać trochę oleju i  adwokatu. 

Następnie należy połączyć 
mąkę z proszkiem do piecze-
nia i  wymieszać z  masą. Na 
końcu trzeba umieścić masę 
w foremce, która jest posma-
rowana masłem i  obsypana 
bułką tartą, a potem umieścić 
ciasto w piekarniku.

Jak podkreślają mieszkanki 
Żółkiewki, wszystkie dania są 
przygotowywane z  natural-
nych składników – jajek od 
kur z  wolnego wybiegu czy 
przypraw uprawianych we 
własnych ogródkach. 

red

W Olszanach przygotowania do 
świąt Wielkanocnych szły peł-
ną parą. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich poświęciły mnó-
stwo czasu na wykonanie różno-
rodnych dekoracji, a każda z nich 
specjalizuje się w tworzeniu in-
nych ozdób. 

elżbieta Maciejewska zajmuje 
się pisaniem jajek gorącym wo-
skiem tzw. metodą batikową. Jak 
podkreśla, metoda ta pochodzi 
z początków X w. Pierwsze pi-
sanki zostały znalezione podczas 
wykopalisk w Opolu i były robio-
ne właśnie tą metodą. Swój talent 
odziedziczyła po mamie. 

Z  kolei Małgorzata Nowak 
zajmuje się tworzeniem kraszanek. 
Zazwyczaj są one wykonywane 

przy użyciu stalówki i zajmuje to 
ok. 4 godziny. Pani Małgorzata 
używa nieco nowocześniejszej 
metody i „drapie” kraszanki za po-
mocą szlifierki, co znacznie skraca 
czas wymagany na zrobienie takiej 
ozdoby.

Oprócz jajek pojawiają się też 
nieco bardziej niestandardo-
we ozdoby, którymi zajmuję się 
Barbara Kokoszka–Sułek. Jest 
to sztuka rzeźbienia w owocach 
i warzywach, przez co wychodzą 
niezwykłe i przepiękne ozdoby. - 
Nie tylko przyciąga to wzrok, ale 
można to później też schrupać – 
przyznaje z uśmiechem. 

Stroikami natomiast zajmuje 
się Anna Żywioł (na zdjęciu). 
Jak sama mówi, zawsze intereso-
wała się florystyką i tworzeniem 

różnych rzeczy z kwiatów i na-
tury. - Inspiracje biorę z wszyst-
kiego: z natury, spacerów w lesie 
czy każdego momentu wyjazdu 
w pole – zaznacza. 

Stanisława Górska, sołtys 
i  równocześnie członkini KGW, 
opisując palmy, które zostały 
stworzone przez mieszkańców 
wsi, opowiedziała również, co 
oznaczają rośliny, które się na nich 
znajdują. I tak, bazie na palmach 
symbolizują wytrwałość, z kolei 
bukszpan, który jest twardy i nie-
zniszczalny, oznacza życie. 

Jak widać, żeby stworzyć piękne 
świąteczne ozdoby, niekiedy wy-
starczy tylko chwila wolnego czasu 
i odrobina kreatywności, a inspi-
racje można odnaleźć w zasadzie 
wszędzie dookoła nas. 

Żółkiewskie przysmaki

Ozdobione Olszany

Kiszony żur, zupa gotowana na świeżo startym chrzanie czy pierożki z białą kiełbasą – to tylko niektóre z potraw świątecznych w Jaroszowie

Wszystkie dania są przygotowywane z naturalnych składników – jajek od kur z wolnego wybiegu czy przypraw uprawianych we własnych ogródkach

– Do stworzenia pięknych ozdób wystarczy niekiedy chwila wolnego czasu i odrobina kreatywności – mówią panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

jak świętują w jaroszowie?
Jak co roku Koło Gospodyń Wiejskich „Morwa Biała” z Jaroszowa intensywnie 
przygotowuje się do świąt Wielkanocnych. Panie z dużym zaangażowaniem 
i wręcz z pasją wykonują tradycyjne potrawy, czyli kiszony żur, zupę gotowaną na 
świeżo startym chrzanie czy pierożki z białą kiełbasą. Jak zaznacza ewa Zielińska 
(na zdjęciu na pierwszym planie), przewodnicząca koła, oznacza to dobrobyt. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkiewce na czele z sołtys wsi – Moniką Róg wkłada wiele sił 
i energii w przygotowania do świąt Wielkanocnych. Panie z koła bardzo chętnie podzieliły się 
informacjami na temat tradycyjnych przepisów: na tradycyjną babę wielkanocną, pasztet czy 
nawet „Żółkiewski adwokat”.
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działka rolna w międzyrzeczu 

działka rolna w międzyrzeczu

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
108/1, AM – 1, Obr. Między-
rzecze, położona w Między-
rzeczu, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.200,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.

Dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom, 
obejmującej obręby: Barto-
szówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Między-
rzecze uchwalonego Uchwa-
łą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18 paź-
dziernika 2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Obszar zagrożony powodzią. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.04.2021 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 

3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie ak-
tu notarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument 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 ofe-
renta, sposób reprezentacji, 

a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie try-
bu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).

D o d a t ko w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i  Zagospodarowa -
nia Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 -543, ponad -
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od -
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzj i podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.) ogłasza przetarg 
ustny ograniczony na sprze-
daż nieruchomości rolnej sta-
nowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka nr 
107, AM – 1, Obr. Międzyrze-
cze położona w Międzyrzeczu, 
gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,4965 ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
Dla n ieruchomośc i  ur zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
N i e r uc h o m o ś ć  j e s t  wo l -
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom, 
obejmującej obręby: Bartoszó-
wek, Jaroszów, Rusko, Skar-
życe, Morawa i Międzyrze-
cze, uchwalonego Uchwałą nr 
81/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18.10.2004 r. 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP 
– uprawy rolne. Obszar zagro-
żony powodzią.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 
z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydu-
ją się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mo-
wa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa 
w przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkow-
nikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzier-
żawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonal-
ną do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho -
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 

dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655 z późn. zm.) w związ-
ku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w spra-
wie kwalifikacji rolniczych po-
siadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i po-
siadające ustrój wspólności 
majątkowej – powinny dodat-
kowo złożyć pisemne oświad-
czenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przed-
miotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współ-
małżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestni-
ctwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 15.04.2021 r. – dz. 
nr 107, AM- 1, Obr. Międzyrze-
cze” należy złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 08.04.2021 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Ob-
sługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do -
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwali f iko -
wanych do uczes tn ic t wa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mo-
wa w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko -
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów zo-
stanie podana lista osób za-
kwalifikowanych do uczestni-
ctwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
09.04.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5 .  C e n a  w y w o ł a w c z a 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 23.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towa-
rów i usług transakcja zwol-
niona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wyso-
kości 2.320,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetar-
gu powinni wpłacić najpóź-
niej do dnia 12.04.2021 r. na 
konto GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polska 
S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 107, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 

3)  Z a  dz i e ń  w p ł a t y  wa -
dium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisa-
nia aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania ak-
tu notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zosta-
nie zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika prze -
targu, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8  P o z o s t a ł e  w a r u n k i 
przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważnia-
jącego do działania na każ-
dym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden z nich za-
oferuje cenę wyższą od ce-
ny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpie-
nie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 

Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny, przy czym in-
formacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umo-
wy notarialnej przyszły na-
bywca nieruchomości zosta-
nie powiadomiony w terminie 
do 21 dni od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu (pomniejszona o wpłaco-
ne wadium) podlega zapła-
cie w całości i powinna być 
odnotowana na koncie GMI-
NA STRZEGOM – Santander 
Bank Polski S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 81 1090 2343 
0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej włas-
ność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
4) Wygr y wający pr zetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6 )  D o d a t k o w e  i n f o r m a -
cje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pokój nr 34 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr  
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej www.bip.
strzegom.pl, 
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zabudowa mieszkaniowa w Stanowicach

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
84/23, AM – 1, Obr. Stanowi-
ce, położona w Stanowicach 
przy ulicy Strzegomskiej, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0872 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 51.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 10 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszo-
ny na dzień 25.02.2021 r. 
z ako ń c z y ł  s i ę  w y n i k i e m 
negatywnym. 
Ze względu na to, że przez 
n ieruchomość dz ia ł kę nr 
84/23, AM-1, obr. Stanowice 
przebiega sieć wodociągo-
wa Ø 110 PVC znajdująca się 

w posiadaniu WIK Sp. z o.o. 
przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzeda-
ży na prawie własności dział-
ki gruntu nr 84/23, AM-1, obr. 
Stanowice na rzecz Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Strze-
gomiu Spółka z o.o. i jego na-
stępców prawnych ustanowi 
bezpłatną bezterminową słu-
żebność przesyłu. W umowie 
zostaną określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do 
ut r zymania i  eksploatac j i 
przez WIK Sp. z o.o. w Strze-
gomiu, na terenie przedmio-
towej działki nr 84/23 istnie-
jących urządzeń wodocią -
gowych, a w tym prawa do-
stępu, wejścia, przechodu 
i przejazdu (w tym sprzę -
tem ciężkim) osób upoważ-
nionych przez Spółkę WiK, 
w celu dokonywania czyn-
ności związanych z konser-
wacją, remontem, moderni-
zacją, przebudową, usuwa-
niem awarii ww. urządzeń 
wodociągowych.
2. Wydzielenia pasów ochron-
nych o szerokości 3,00 m (li-
cząc od skrajni sieci wodocią-
gowej) stanowiących niezbęd-
ne minimum dla prawidłowej 
eksploatacji tej sieci. 

3 .  Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właś-
ciciela nieruchomości obcią-
żonej, ograniczeń i zakazów 
wynikających z istnienia pa-
sów ochronnych, w tym zakaz 
wznoszenia w pasach ochron-
nych budynków mieszkalnych, 
budowli, dokonywania trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wie-
loletnie krzewy ozdobne), ma-
gazynowania towarów i urzą-
dzeń, prowadzenia robót ziem-
nych mogących spowodować 
wypłycenie sieci wodociągo-
wej, a także korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w spo-
sób zgodny z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami do-
tyczącymi urządzeń wodo-
ciągowych, ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego oraz ochro-
ny środowiska. 
D la n ieruchomośc i  ur zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00021874/6.
N i e r uc h o m o ś ć  j e s t  wo l -
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie wsi Stanowice 
w gminie Strzegom uchwalo-
nego Uchwałą Nr 32/11 Rady 

Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
28 lutego 2011 r. nieruchomość 
dz. nr 84/23, AM-1, obr. Stano-
wice oznaczona jest symbo-
lem 12 MN zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy Gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.04.2021 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wp łacone p r zez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 

pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie ak-
tu notarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia 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 podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie try-
bu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

usługi – ul. Armii Krajowej nieruchomość przeznaczona do rozbiórki w jaroszowie 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowią-
cej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 776/3, AM – 26, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu przy 
ulicy Armii Krajowej, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0609 ha
Cena wywoławcza nieru-
chomości 59.000,00 zł
Wadium - 5.900,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sa-
la nr 29.
Pierwszy przetarg og ło -
szony na dzień 25.02.2021 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Dla nieruchomości urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/0019546/1.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 10/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
D.10.UI us ługi o różnym 
przeznaczeniu.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produk-
cji rolnej.
Naby wca ponosi  kosz ty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, na rachunek banko-
wy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
12.04.2021 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, k tór y wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego przed jego podpi-
saniem. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis 

z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa no t a r i a lna  mo -
że być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, I I p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strze-
gom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej 
stanowiącej mienie komunal-
ne 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 dwu-
kondygnacyjnym budynkiem 
użytkowym. 
 Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przeznaczo-
ny jest on do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom uchwalonego uchwa-
łą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
w części symbolem 5 MW – 
tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, w czę-
ści granica terenu górnicze-
go, w części granica obsza-
ru górniczego. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
 Pierwszy przetarg ogłoszo-
ny na dzień 25.02.2021 r. 
zakończy ł  s ię wynik iem 
negatywnym.
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesią-
tek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 

15.04.2021 r. o godz. 1200 

w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sa-
la nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
12.04.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, k tóry wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej 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 przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z właś-
ciwego dla siedziby oferenta 

rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie try-
bu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 
z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 85-
60-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie interne-
towej Miasta i Gminy Strze-
gom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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N i e d z i e l a  P a l m o w a 
Piękne, dostojne i estetyczne palmy oraz kolorowe stroiki wielkanocne można było obejrzeć w ostatnim tygodniu w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Autorami tych 
dzieł były nasze sołectwa, które już na wiele dni przed Niedzielą Palmową przystąpiły do wytężonej pracy. Trzeba przyznać, że palmy i stroiki wywarły spore wrażenie na 
naszych mieszkańcach, wprowadzając ich w świąteczny nastrój. Zapraszamy do obejrzenia fotografii. 


