
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Ryszard Ros-
sa, burmistrz Strzegomia 
w latach 1990-1994 

 str.2

StrzeGom
Przyrzeczenie strzelców

Strzelcy z oddziałów 
Strzegom i Legnica Związ-
ku Strzeleckiego złożyli 
uroczyste przyrzeczenie 
strzeleckie 

 str.2

StrzeGom
Cieplej w Dwójce 

Trwa termomoderniza-
cja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu. Kiedy za-
kończenie i jaki jest koszt 
inwestycji? 

 str.3

w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

w Skrócie:

WiK w sieci

Przypominamy, że pod 
adresem www.strzegom.
ibok.eu funkcjonuje In-
ternetowe Biuro Obsługi 
Klienta spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzego-
miu. 

Kosili 

Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej przepro-
wadza koszenie roślinności 
na rzece Strzegomce. 

Wystawa

Jeszcze do 15 września 
w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” moż-
na oglądać wystawę Grupy 
Ukrytej „Pryzmat”. Zapra-
szamy. 
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Tym razem przyjechały ze-
społy z Chin, Tajlandii, Meksy-
ku, z Kraju Basków w Hiszpanii, 
Słowacji, Studencki Zespół Pie-
śni i Tańca „Katowice” i kapela 
„PoPieronie” z Beskidu Żywiec-
kiego. Gościnnie wystąpił także 
zespół z Rosji. Rolę gospodarza 
pełnili „Kostrzanie”.

Od samego początku pomię-
dzy zespołami z różnych kon-
tynentów nawiązała się duża 
nić sympatii. O jak najlepszą 
integrację zadbali organizatorzy 
festiwalu, czyli Strzegomskie 
Centrum Kultury, które do-
słownie dwoiło się i troiło, by 
gościom niczego nie brakowało. 
Oprócz głównych koncertów 
odbyło się wiele nieoficjal-
nych spotkań i eventów, które 
zacieśniały międzynarodowe 
kontakty.

Tegoroczny festiwal stał na 
dobrym poziomie, a pochlebne 
recenzje o nim wypowiadali m. 
in. członkowie Rady Artystycz-
nej. W ciągu kilku dni mogli-
śmy poznać kulturę – jakże 
odmienną – krajów azjatyckich, 
północnoamerykańskich i euro-
pejskich. „Wieczór Narodowy” 
w Kostrzy, czwartkowa inaugu-
racja na strzegomskim Rynku, 

bardzo klimatyczny 
i urokliwy koncert 

kapel w sali 

SCK, przepiękny koncert ga-
lowy w sobotni wieczór zakoń-
czony efektownym pokazem 
sztucznych ogni, „Rynek Świata” 
z jedynym w swoim 
rodzaju polonezem 
połączony z degu-
stacją różnych spe-
c j a -

łów kulinarnych, trwający … 
6 godzin przegląd 22 zespołów 
folklorystycznych z Dolnego 
Śląska, wreszcie na sam koniec 
udane – mimo opadów deszczu 

- koncerty zespołów Manche-
ster i Video – te wydarzenia 

jeszcze na długo zapadną 

mieszkańcom Strzegomia i go-
ściom spoza naszej gminy 
w pamięć. Ci ostatni bardzo 
chwalili strzegomski festiwal 
i podkreślali, że bardzo lubią 
w tym okresie przyjeżdżać do 
naszego miasta, by uczestniczyć 
w tak dużym i perfekcyjnie 
przygotowanym wydarzeniu 
kulturalnym. 

Warto jeszcze wspomnieć, 
że kto nie był w niedzielę na 
„Rynku Świata”, mógł za po-
średnictwem strony interneto-
wej www.strzegom.pl oglądać 
relację live transmitowaną na 
kanale YOUTUBE.

26. edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru dobiegła 
końca. Zapraszamy już za rok!

tw

Patronat nad wydarzeniem 
objęli marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski oraz biskup świd-
nicki Ignacy Dec. W progra-
mie uroczystości: wystąpienia 

okolicznościowe, polowa msza 
św., złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów oraz zwiedza-
nie wystaw. Zbiórka na placu 
przed muzeum o godz. 11.45. 
Zapraszamy! 

Światowo w Strzegomiu

Uroczystości w Gross-Rosen

Strzegomskie Centrum Kultury kolejny raz wykonało kawał solidnej roboty. Brawa dla wszystkich pracowników

Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa dolnośląskiego i biskupem świdnickim 

Jak co roku, Urząd Miejski w Strzegomiu, Muzeum 
Gross-Rosen oraz Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej zapraszają na uroczystości upamiętniające 78. 
Rocznicę Agresji Niemiec na Polskę, które odbędą się 
3 września 2017 r. na terenie Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy. 

Za nami niezapomniane chwile związane z tegoroczną edycją Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. 
Impreza kolejny raz zachwyciła mieszkańców i gości spoza naszej gminy. Przez kilka dni nasze miasto było światową 
stolicą kultury ludowej! Było kolorowo, energetycznie, żywiołowo. 

Piękną tradycją kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru jest 
spotkanie delegacji zespołów folklorystycznych z władzami samorządowymi 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. W tym roku do takiego spotkania doszło 
w piątek, 11 sierpnia.
Na fotoreportaż z festiwalu zapraszamy na str. 6-7.
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22 lipca ok. godz. 20.30 na skrzyżowaniu ulic Rynek- Ko-
ściuszki doszło do najechania na tył pojazdu przez motocy-
klistę. Kierujący po tym zdarzeniu odjechał z miejsca. Na 
polecenie policji zabezpieczono materiał filmowy z monito-
ringu. 28 lipca ok. godz. 13.30 interweniowali policjanci do 
mężczyzny, który spożywał alkohol w okolicy placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża. 31 lipca o godz. 10.40 na placu zabaw 
ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu mężczyzna spożywał 
alkohol. Interweniowali policjanci.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą 
o sobie samych. W tym numerze Ryszard Rossa, burmistrz 
Strzegomia w latach 1990-1994. 

Miejsce urodzenia: Opolszczyzna
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: wcześniej modelarstwo, wędkowanie, a obecnie 
zbieranie pamiątek
Największy sukces: stabilna rodzina i grono wypróbowanych 
przyjaciół
Największa porażka: w ciągu 70 lat życia dopadały mnie więk-
sze lub mniejsze potknięcia, ale porażki nie doświadczyłem
Największe marzenie: z natury jestem społecznikiem, dla-
tego marzę, aby strzegomianom żyło się dobrze, każdy miał 
przytulne mieszkanie i dobrze płatną pracę w pobliskim 
zakładzie
Książka czy film: oglądam wybrane filmy i czytam książki 
opisujące losy Polaków
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to 
chciałbym żeby: wszystkim strzegomianom spełniły się ich 
marzenia. Jest to nierealne, więc niech wszyscy będą zdrowi 
i otoczeni przyjaźnią 
Co podoba się Panu w Strzegomiu: w tym mieście jestem 
zakochany, z dnia na dzień pięknieje i wzbogaca się w nie-
zbędne inwestycje
Co denerwuje Pana w Strzegomiu: brak obwodnicy, walające 
się śmieci i wszechobecny wandalizm

Str zegomian ie o sob ie….. Co tym razem zaobserwowało 
czujne oko miejskiego monitoringu? 

Informujemy, że XXXVIII sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 2014-2018, odbędzie 
się w dniu 21 sierpnia 2017 
r. o godz. 15.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4 . P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 

z XXXVI/17 sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbytej 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. 
5 . P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 

z XXXVII/17 sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu od-
bytej 

 w dniu 12 lipca 2017 r. 
6. Powołanie Komisji Wnio-

skowej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Strze-

gom na rok 2017,
b) uznania skargi za bezza-

sadną,
c) przyjęcia regulaminu udziela-

nia dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Strzegom 
w ramach programu priory-
tetowego pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze wo-

jewództwa dolnośląskiego”,
d) zabezpieczenia środków 

finansowych na wykonanie 
programu priorytetowego 
pn.: „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego”,

e) uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 
Olszany, gmina Strzegom,

f ) uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
w obrębie wsi Goczałków, 
w gminie Strzegom,

g) uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego terenów w obrę-
bie wsi Rogoźnica, w gminie 
Strzegom,

h) przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obr.3 
miasta Strzegom.

8. Sprawozdanie burmistrza 
z działalności między se-
sjami.

9. Informacja o pracach prze-
wodniczącego między se-
sjami.

10. Zapytania, oświadczenia, 
interpelacje, wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji. 

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 

Obchody rozpoczęła msza św. 
pod przewodnictwem ks. Mar-
ka Krysiaka w kościele p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Jaroszowie. 
Po mszy nastąpił przemarsz pod 
„Grotę Dziadków“ i część oficjalna 
uroczystości. Dowódca sierż. ZS 
Błażej Kołodziej złożył meldunek 
mjr. rez., Mikołajowi Fojnie praz 
dokonano przeglądu pododdziałów. 

Wśród gości znaleźli się, m.in. ko-
mendant WKU Kłodzko ppłk 
Krzysztof Kowalski, zastępca 
burmistrza Strzegomia Wiesław 
Witkowski oraz sekretarz gminy 
Chojnów Honorata Tajchman-
Rękoś. - Kandydaci złożyli przyr-
zeczenie strzeleckie na sztandar 
58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej 
– relacjonuje Błażej Kołodziej. 

Przyrzeczenie naszych strzelców 
Po mszy nastąpił przemarsz pod „Grotę Dziadków“ i część oficjalna uroczystości

Strzelcy z oddziałów Strzegom i Legnica Związku Strzeleckiego złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Uroczy-
stość odbyła się 6 sierpnia 2017 roku. Patronat nad Świętem Strzelców objął sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk 
oraz burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Pododdziały odśpiewały „Marsz Pierwszej Brygady“, a pododdział strzelców 
z oddziału Strzegom Związku Strzeleckiego wystąpił w pokazie musztry 
paradnej. Nastąpiło zakończenie uroczystości, zaś wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy przygotowanej przez 
oddział Legnica ZS.
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

13.08 – 19.08 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649-12-00

20.08 – 26.08 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74 851-60-73

27.08 – 02.09 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649-12-20 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

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

WIK poinformuje o awariach 
Udzielanie informacji o przerwach w dostawie wody

Publikacja informacji o braku w do-
stawie wody

www.wik.strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.strzegomiak.pl
wiadomości SMS Gminy Strzegom 

Numery telefonów, pod którymi udzie-
lane są informacje o awariach wodo-
ciągowych i dowozie wody

stacjonarne:  (74) 8551232,  
(74) 8550641

komórkowy: 661355755

Zmiana godzin pracy UM
Przypominamy wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy, że od 1 wrze-
śnia br. Urząd Miejski w Strze-
gomiu wraca do godzin pracy 
w okresie od września do czerwca 
(szczegóły poniżej).
Czas pracy Urzędu Miejskiego:
• poniedziałek, środa, czwartek od 
8.00 do 16.00
• wtorek od 8.00 do 17.30
• piątek od 8.00 do 14.30
Czas pracy kasy Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu:
• poniedziałek 8:30 - 15:00
• wtorek 8:30 - 15:45 
• środa 8:30 - 15:00
• czwartek 8:30 - 15:00
• piątek 8:30 - 13:30

Nowości w TV 
Strzegom
- Relacje z 26. Międzynarodo-

wego Festiwalu Folkloru
- Zabytkowe pojazdy w Strze-

gomiu
- Audycja „Letnie Studio Radia 

Wrocław” ze Strzegomia

Trwa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Planowana wartość zadania to koszt ok. 
499 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 310 tys. zł. Zakres robót obejmuje m.in. regulację instalacji c.o., częściową wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie tynków cienkowarstwowych 
mineralnych, malowanie, wykonanie cokołów z płyt granitowych, docieplenie stropodachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
wymiana rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, remont kominów, rozbiórki 
i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych przylegających do 
budynku, częściowe wykonanie nowej opaski wokół budynku .

Termomodernizacja „Dwójki”
W budynku zostanie przeprowadzony szereg prac, dzięki którym w szkole będzie cieplej. Koszt zadania to ok. 499 tys. 

Słoneczna i upalna aura sprzy-
ja wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu. Dlatego też strze-
gomskie baseny przyciągnęły 
w ostatnim czasie wielu chęt-
nych. Od połowy czerwca do 

końca lipca akwen odwiedziło 
18 167 osób. Baseny przyciągają 
osoby nie tylko ze Strzegomia, 
ale również z okolicznych miast. 
To oznacza, że jest on atrakcyj-
ny i spełnia swoje zadanie. 

Tłumy na strzegomskich basenach

Kontenery stojące na wolnym 
powietrzu psuły widok, zwłasz-
cza gdy były przepełniane. 
Zbieracze szukający w śmiet-
nikach puszek czy makulatury 
rozgrzebywali odpady. Choć 

to pożyteczna segregacja, to 
jednak często pozostawiali 
wkoło walające się śmieci, któ-
re dodatkowo roznosił wiatr. 
Często też zdarzało się, że obcy 
mieszkańcy podrzucali śmieci 

do pojemników na odpady, 
które są łatwo dostępne. 

- Cieszymy się, że niektórzy 
mieszkańcy chętnie współpra-
cują i podejmują się rozwiązania 
tych problemów w taki sposób 

– informuje Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu. - Mamy nadzieję, że 
będzie to coraz częstszy widok 

w naszym mieście, bowiem 
wiele wspólnot podjęło już 
inicjatywę stawiania własnych 
wiat śmietnikowych – dodaje 
naczelnik.

- Wszystkim tym mieszkań-

com bardzo dziękuję, że podej-
mują takie inicjatywy i głęboko 
wierzę, że już wkrótce znajdzie 
się wielu naśladowców – za-
znacza burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Są pierwsze boksy śmietnikowe
Kontenery stojące na wolnym powietrzu psuły widok, zwłaszcza gdy były przepełniane. Na szczęście są mieszkańcy, którzy dbają o estetykę otoczenia

Niedawno w kilku miejscach w Strzegomiu stanęły pierwsze nowe wiaty śmietnikowe - estetyczne, zamykane i trudne do zniszczenia. Dzięki temu poprawi się nie tylko wygląd 
naszego miasta, ale również bezpieczeństwo. 
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Każdego roku gmina przezna-
cza spore pieniądze na poprawę 
bezieczeństwa ciągów pieszych 
na terenie tych nekropolii. 
W tym roku na ten cel prze-
znaczono ok. 150 tys. zł. Alejki 

wykonywane są z materiałów 
pochodzących z rozbiórki do-
konywanej podczas licznych 
inwestycji wykonywanych w in-
nych rejonach naszego miasta. 

Formularz zgłoszeniowy 
jest dostępny na stronie www.
strzegom.pl w zakładce „Bu-
dżet Obywatelski 2018” oraz 
Punkcie Konsultacy jnym, 
mieszczącym się w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 
Należy go wypełnić kompu-
terowo lub pismem maszy-
nowym za wyjątkiem danych 

osób popierających projekt, 
k tóre  mogą  być  wpisane 
ręcznie w czytelny sposób. 
W przypadku, gdy projekt 
składa organizacja  poza-
rządowa, nie ma wymogu 
zbierania podpisów miesz-
kańców miasta Strzegom 
popierających projekt.

Wypełnione formularze 
należy składać w terminie do 
11 września 2017 r. w Wy-
dziale Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu w godzinach pracy 
Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie 
wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom, z zastrzeżeniem, 
że w tym przypadku o termi-
nie wpływu formularza decy-
duje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Przypomnijmy, że wyodręb-
niono dwie kategorie zadań 
rea l izowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego: za-
dania małe, których szacun-
kowa wartość nie przekracza 
kwoty 50 000,00 zł, zadania 
duże, których szacunkowa 
wartość przekracza kwotę 
50 000,00 zł i jednocześnie 
nie przekracza kwoty 300 
000,00 zł. 

Alejki w remoncie

Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego!

Każdego roku gmina przeznacza spore pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na chodnikach nekropolii

Zadania zgłoszone do BO muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy

Spółka Wodociągi i Kanali-
zacja w Strzegomiu propaguje 
wśród mieszkańców picie wody 
prosto z kranu. Zachętą do 
tego są montowane od 2016 r. 
w placówkach szkolnych 
i obiektach użyteczności pu-
blicznej fontanny wody pitnej 
tzw. poidełka, czyli urządzenia 
podłączane do wewnętrznej 
instalacji wodociągowej.

- Montaż źródełek wpisuje się 
w regulacje prawne o zdrowym 
żywieniu w szkołach i promuje 
picie wody z kranu zamiast 
wysokokalorycznych napojów 
słodzonych. Należy tutaj do-
dać, że ujmowana, uzdatniania 
i dystrybuowana przez spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja woda 
jest pod stała i ścisłą kontrolą 
sanitarno – epidemiologiczną 
– wyjaśnia Dorota Borkowska, 
prezes spółki. Kranówka jest 
bakteriologicznie czysta, więc 
nie trzeba jej gotować, a oprócz 

tego zawiera niezbędne dla 
naszego organizmu makro-
elementy: magnez, wapń, po-
tas, sód oraz mikroelementy 
m.in. mangan, miedź, fluor 
i cynk. Dzięki zamontowanym 
poidełkom - łącznie 10 szt. 
- w: Zespole Szkół, Liceum 
Ogólnokształcącym, Szko-
le Podstawowej nr 4, Domu 
Dziennego Pobytu „Senior- 
Wigor” oraz Zespole Szkół 
Specjalnych ich użytkownicy 
mają zapewniony stały dostęp 
do czystej wody pitnej w nie-
ograniczonej ilości z zacho-
waniem niezbędnych zasad 
higieny. Fontanny w prosty 
sposób umożliwiają ugaszenie 
pragnienia bez konieczno-
ści stosowania plastikowych 
butelek czy kubków i zo-
stały zamontowane z myślą 
o zdrowiu i bezpieczeństwie 
korzystających oraz dbałości 
o środowisko naturalne.

W celu minimalizacji skut-
ków związanych z występo-
waniem wysokich temperatur 
zamontowano na strzegomskim 
Rynku specjalną kurtynę wodną 
dla ochłody przechodniów. 
Dodatkowo ustawiono 8 dys-
trybutorów z wodą, by w razie 
potrzeby można było uzupełnić 
płyny. 

W trakcie upałów szczególnie 
zagrożone są osoby objęte po-
mocą społeczną, a więc niepeł-
nosprawni, starsi, chorzy i sa-
motni. Burmistrz Strzegomia 
zwraca się z prośbą o zapew-
nienie im odpowiedniej opieki. 
W razie nagłej potrzeby należy 
dzwonić do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu – nr 
telefonu 746 477 180 lub do 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – nr telefonu 74 8560-500. 
Upał jest również niebezpieczny 
dla dzieci i zwierząt.

Upał może doprowadzić do 
wystąpienia udaru słonecznego 
lub cieplnego, który jest stanem 
zagrażającym zdrowiu, a nawet 

życiu. Jego objawy to: zmęcze-
nie, silne bóle i zawroty gło-
wy, nudności, gorączka, szum 
w uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażający 
życiu, większa częstotliwość 
bicia serca i oddechu. Niewąt-
pliwie, upał wpływa również 
na układ nerwowy człowieka. 
Wysokie temperatury mogą 
powodować ospałość, zdener-
wowanie, a także wpływają na 
poziom koncentracji i efektyw-
ność pracy. 

Na koniec kilka praktycznych 
wskazówek dla wszystkich 
– niezależnie od wieku. Pa-
miętajmy więc, aby w upalne 
dni: odpowiednio nawadniać 
organizm, ograniczyć opala-
nie i przebywanie na słońcu 
– może to doprowadzić or-
ganizm do przegrzania oraz 
zapewnić odpowiednią opiekę 
dzieciom i osobom starszym, 
które w upał nie powinny wy-
chodzić z domu, a jeżeli jest 
to niezbędne, to koniecznie 
z nakryciem głowy.

Dobra woda prosto z kranu

Jak postępować w trakcie upałów?

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
można zapłacić kartą płatniczą i telefo-
nem. Strzegomski magistrat uczestniczy 
w Programie upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w administracji pu-
blicznej przy użyciu terminali płatni-
czych POS.

Program jest prowadzony przez Mi-
nisterstwo Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., 
która pełni rolę koordynatora programu 
oraz wspiera finansowo jego wdrożenie 
i funkcjonowanie. 

Możliwość dokonywania płatności bez-
gotówkowych w UM w Strzegomiu jest 
odpowiedzią na oczekiwania klientów. 

Karta Dużej Rodziny przy-
sługuje rodzinom z przy-
najmniej trójką dzieci, nie-
zależnie od dochodu. Karta 
jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodzi-
ny. Rodzice mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci - 
do 18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orze-
czenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek 

oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej  posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transporto-
wej na terenie całego kraju. 
Kartę przyznaje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta 

na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej. Wniosek oraz 
listę instytucji można znaleźć 
na stronie www.rodzina.gov.
pl oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu, 
ul. Armii Krajowej 23, pok. 
319.

Zapłać kartą płatniczą i telefonem Strzegomska Karta dużej Rodziny 
Możliwość płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania klientów Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej

Po raz kolejny gmina Strzegom przystąpiła do remontu alejek na cmentarzach komunalnych przy ul. Świdnickiej i przy 
ul. Olszowej w Strzegomiu. Prace wykonywane są etapami. 

Wykonawcą jest strzegomski Zakład Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu. Prace zakończą się do 27 
października br. 

Do 11 września br. można 
składać projekty do Budże-
tu Obywatelskiego Miasta 
S tr z egom na rok 2018. 
Projekt zadania składa się 
na for mularzu zgłosze-
niowym zawierającym co 
najmniej 30 podpisów po-
pierających projekt miesz-
kańców miasta Strzegom, 
którzy w dniu 22 czerwca 
2017 r. mieli ukończony 
szesnasty rok życia.

- Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat 
w formie bezgotówkowej będzie dla 
państwa wygodne, zaoszczędzi czas, 
zwiększy bezpieczeństwo transakcji, 
a dla urzędu przełoży się na uspraw-
nienie prac całej instytucji – informują 
urzędnicy.
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W sobotnie południe (05.08) na parkingu 

przy ul. Św. Anny w Strzegomiu pojawiło 

się kilkadziesiąt pięknych samochodów.  

Impreza odbyła się w ramach V 

Wałbrzyskiego Międzynarodowego  

Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego 

wydarzenia.

Zabytkowe pojazdy zachwyciły
By obejrzeć samochodowe cacka, na imprezę przyszło wielu mieszkańców Strzegomiu. Niektóre auta były naprawdę wspaniałe

Przystanek w Strzegomiu: ul. 
Leśna

Przystanek w Morawie: za 
skrzyżowaniem w 
kierunku Między-
rzecza

Piątek - 18.08. 
odjazd ze Strzego-
mia, godz. 12.00 
odjazd z Morawy, 
godz. 16.00
odjazd ze Strzegomia, godz. 
16.30 
odjazd z Morawy, godz. 21.00

Sobota 19.08.
odjazd ze Strzegomia, godz. 

10.15, powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 
11.00, powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 

16.00 
odjazd z Morawy, 
godz. 17.00
odjazd ze Strzego-
mia, godz. 18.00 
odjazd z Morawy, 
godz. 21.00

Niedziela 20.08.
odjazd ze Strzegomia, godz. 
10.00 powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 
11.00 
odjazd z Morawy, godz. 16.00
odjazd z Morawy, godz. 17.30

Darmowy dojazd do Morawy  
i z powrotem

Mieszkańcy gminy Strzegom będą mieli wstęp wolny na tę 
imprezę z wyjątkiem wstępu na trybuny w trakcie niedziel-
nego finału skoków. Wejście na trybuny w niedzielę trzeba 
będzie wykupić za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.ticketpro.pl

W związku z trwającymi Mistrzostwami Europy w WKKW, 
mieszkańcy gminy Strzegom mają zapewniony dojazd na wy-
darzenia wg zamieszczonego poniżej rozkładu: 
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26.  M i ę d z y n a r o d o w y      Festiwal Folkloru w Strzegomiu
Warto wspomnieć, że o na-

szym festiwalu mówiło się 
szeroko w regionalnych i lo-
kalnych mediach, a bogatą 

relację można było śledzić na 
bieżąco m. in. na stronie in-

ternetowej UrzęduMiejskiego 
w Strzegomiu.

I na koniec jeszcze jedna reflek-
sja. Folklor – mimo różnych opinii 

- jest cały czas niezwykle popularny. 
W niedzielnym koncercie w Parku 

Strzegomski  fest iwal  to uznana marka.  O naszej  f lagowej  imprez ie  mówiło s ię  szeroko w reg iona lnych i  loka lnych mediach. 

Sierpień w gminie Strzegom kojarzy się wszystkim ze wspaniałym, kolorowym i niezwykle radosnym folklorem. Przez kilka dni wszystko jest podporządkowane jednemu – by jak 
najlepiej przygotować imprezę i przyjąć gości z całego świata. Dobra logistyka jest przecież bardzo ważna, bo to od niej zależy późniejsza ocena całego przedsięwzięcia. Na szczęście 
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26.  M i ę d z y n a r o d o w y      Festiwal Folkloru w Strzegomiu
kolejny już raz – mimo kapryśnej, wakacyjnej aury - na wysokości zadania stanęła niestrudzona i zaprawiona w bojach ekipa Strzegomskiego Centrum Kultury, która wspaniale 
przygotowała tegoroczny festiwal. 

S t r z e g o m  p r z e z  k i l k a  d n i  b y ł  w  c e n t r u m  u w a g i ,  a  t o  n i e  k o n i e c .  W ł a ś n i e  t r w a j ą  M E  w  W K KW  w  M o r a w i e …

Miejskim wystąpiły aż 22 kapele 
z Dolnego Śląska – w sumie ok. 

400 uczestników, tych starszych 
i tych małych. Najmłodsza ar-

tystka miała 3 latka. Frekwencja 
na tym koncercie przeszła naj-

śmielsze oczekiwania, a reakcja 
widowni na kolejne występy była 

podziękowaniem za piękne wido-
wisko, pełne pasji i artyzmu. 

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć. Działo się naprawdę dużo.

tw
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Ar mia  c a r a , wyco fu j ąc 
s i ę , z o s t aw ia ł a  w rogowi 
spaloną ziemię. Wywożo-
no na wschód, co się dało, 
ewakuowano fabryki i ich 
personel, do ucieczki za-
chęcano również prostych 
chłopów z Mazowsza, Pod-
lasia i Wołynia. Straszono 
opowieściami o Niemcach 

z nożami w zębach. Resztę 
robiła panika. Uchodźcy- 
mogło ich być nawet trzy 
miliony- masowo umierali 
z  głodu i  chorób. W ięk-
szość  wyznawała  prawo-
s ł a w i e , a l e  z d a r z a l i  s i ę 
też Żydzi i  katol icy. Hi-
storycy dopiero niedawno 
zainteresowali się bieżeń-

c a m i . Au t o rk a  z e b r a ł a 
i ch  opowie śc i , c z ę ś c i e j 
zachowane w rodzinnej 
tradycji niż na piśmie. Na 
pr z yk ład  o  roz t ropnym 
Wasylu Fiedoruku, który 
s c h ow a ł  z ł o t e  m on e t y, 
zamiast  wymienić  je  na 
nic  n iewar te  papierowe 
p i e n i ą d z e . Po  b o l s z e -
wickim przewrocie wielu 
uchodź ców odby ło  wę-
drówkę w przeciwną stro-
nę. Zwykle po powrocie 
zastawali ruiny lub gołe 
ściany.

Halina Duch
Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy 
Strzegom 

Zapomniani uchodźcy
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Prymaka-Oniszk. O czym jest to książka?

Pokaż piękno  
Strzegomia!

Prosimy o nadsyłanie zdjęć 
ukazujących piękno gminy 
Strzegom. Najciekawsze ze 
zdjęć opublikujemy na łamach 
„Gminnych Wiadomości Strze-
gom”, a ich autorów nagrodzimy 
albumami „Strzegomskie Im-
presje” oraz wejściówkami do 
kina Strzegomskiego Centrum 
Kultury. 

Zdjęcia należy wysyłać na 
adres biuletyn@strzegom.pl. 
W treści maila należy koniecz-
nie podać swoje dane, czyli 
imię i nazwisko oraz numer 
telefonu, pod którym będzie 
można skontaktować się z au-
torem zdjęć. 

C z ł o n k o w i e  Po l s k i e g o 
Związku Nie widomyc h 
w Strzegomiu wyjechali 22 
lipca br. na wycieczkę do 
Leśnej i okolic. 

Strzegomianie zwiedzili m. 
in. Arkę Noego w Pławnej 
oraz zamek Czocha w Le-
śnej. Duże wrażenie zrobiła 
na nich zapora i tama wodna 
w Pilchowicach. Zwiedzanie 
i poznanie historii zamku 
z udziałem przewodnika było 
bardzo interesujące. 

- Wyjazd się udał. Pozwolił 
na dużą integrację osób nie-
pełnosprawnych do współ-
pracy w grupie. W/w zadanie 
zostało w części dofinansowa-
ne przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świdnicy 
– informuje Andrzej Zontek, 
prezes Polskiego Związku 
Niewidomych Koło w Strze-
gomiu.

red

Niewidomi zwiedzili Leśną i okolice
Wycieczka została w części dofinansowana przez PCPR w Świdnicy 

Do jedynego hotelu w mieście, 
trafia świeża wdowa – Karolina, 
wezwana, by zidentyfikować za-
marłego męża – Adama, który 
wcześniej zginął w tajemni-
czych okolicznościach. W ho-
telu czeka na nią psycholog 
policyjna, Joanna, a także wiele 
innych niespodzianek, związa-
nych nie tylko z jej mężem, ale 
i trwającym w hotelu weselem. 
Sytuację dodatkowo kompli-
kuje pojawienie się młodej, 
bardzo atrakcyjnej dziewczyny 
– Alex, podającej się za córkę 
zmarłego.

Zaskakujące zwroty akcji, 
przewrotne poczucie hu-

moru autorki , żar tobl iwa 
interpretacja reżyserska oraz 
prawdziwe kreacje aktor-
skie sprawiają, że z zapartym 
tchem śledzimy coraz bardziej 
absurdalną sytuację, gdzie 
nic nie jest takie, jakim się 
wydaje, a śmierć małżonka nie 
jest wcale końcem związku – 
wręcz odwrotnie.

A może ten spektakl, to 
właśnie przepis na to, co 
trzeba zrobić, aby przekonać 
się o miłości tej swojej dru-
giej połówki ? Dla WIEL-
KIEJ MIŁOŚCI zrobi się … 
WSZYSTKO.

Zapraszamy.

“Dwie połówki pomarańczy”

Bieżeńcy – tak po rosyjsku nazywają uciekinierów 
carskie władze – są rozwożeni po całej Rosji. Gdy we 
wsiach gdzieś na Syberii czy nad Donem z trudem bu-
dują nowe życie, wybucha rewolucja, niszcząc pozostałe 
filary „odwiecznego porządku”: carską władzę i religię. 
Bieżeńcy znowu ruszają w drogę, teraz w drugą stronę, 
do odrodzonego Państwa Polskiego. Powrót przynosi 
kolejne „końce świata”.

23 listopada 2017 r., godz. 18.30 w sali widowiskowej 
Strzegomskiego Centrum Kultury pojawi się Teatr Capitol 
ze spektaklem “Dwie połówki pomarańczy”. Informacje pod 
numerem telefonu tel. 74 649 44 00 lub adresem e-mail: 
sck@sck.strzegom.pl. To prawdopodobnie najśmieszniej-
sza komedia romantyczna dla dorosłych!
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Zagłosuj na 
Przedszkole nr 3! 

Publiczne Przedszkole nr 3 
w Strzegomiu przy ul. Parko-
wej 8 bierze udział w konkur-
sie „ColorLove Przedszkole” 
skierowanym do przedszkoli 
w rejonie dolnośląskim.

Główną nagrodą w konkursie 
jest odmalowanie elewacji ze-
wnętrznej przedszkola. Bardzo 
prosimy o głosy dla placówki. 
Głosować można na stronie 
www.baumitstar.pl w zakładce 
„ColorLove Przedszkole”.

Serdecznie  dz ięku jemy 
wszystkim, którzy zechcą ra-
zem z nami zaangażować się 
w zdobycie nowej elewacji dla 
naszej placówki.

Od 31 lipca do 4 sierpnia br. 42 
dzieci z naszej gminy - głównie 
uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszanach - 
wzięły udział w letnim obozie 
zorganizowanym w Krakowie. 
Wyjazd był możliwy dzięki 
otrzymanej dotacji w kwocie 
8.400 zł z budżetu gminy oraz 
środkom finansowym pozyska-
nym od sponsorów.

Uczestnicy wyjazdu, oprócz 
zwiedzania naj-

słynniejszych 
i najcie-

kaw-

szych zabytków Krakowa oraz 
atrakcyjnych miejsc rekreacyjno-
turystycznych w pobliżu dawnej 
stolicy Polski, codziennie brali 
udział w zajęciach i warsztatach 
z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Były również organizowane kon-
kursy i zabawy integracyjne oraz 
zajęcia rekreacyjno- sportowe. 

- Obóz był bardzo udany - 
dzięki bogatemu programowi 
zwiedzania oraz wspaniałej waka-
cyjnej, sło-
necznej 
i upalnej 
p o g o - dzie, która towarzyszyła nam 

przez cały czas! W czasie zajęć 
profilaktycznych i warsztatów 

uczniowie mogli poznać za-
gro-

żenia wynikające z nałogów oraz 
sposoby radzenia sobie z emocja-
mi. Wszyscy uczestnicy bardzo 
dobrze się bawili i z żalem wracali 

do domu. Bardzo zmęczeni, ale 
zadowoleni! – podkreślają orga-
nizatorzy letniego wyjazdu.

red

Letni obóz w Krakowie
Dzięki bogatemu programowi zwiedzania oraz wspaniałej wakacyjnej, słonecznej i upalnej pogodzie, wyjazd był bardzo udany

Po zdobyciu Korony Mara-
tonów Ziemi, niestrudzony 
prof. Jan Chmura wziął udział 
w kolejnym maratonie. Tym 
razem w czerwcu br. ukończył 
„Midnight Sun Tromso Ma-
rathon” w Norwegii, a trasa 
przebiegała … pomiędzy Bie-
gunem Północnym a Kołem 
Polarnym w Arktyce.

Występ blisko 70-letniego 
profesora w tym maratonie to 
kolejny dowód na nieograniczo-
ne możliwości jego organizmu. 
– Bieg odbywał się w czasie 
tzw. białej nocy, gdy 24 godziny 
na dobę świeci słońce. Trasa 
maratonu wiodła wśród ośnie-
żonych gór, lodowców, fiordów 
i przepięknych zatok. Mimo na-
rastającego zmęczenia, biegło mi 
się bardzo dobrze – podkreślał 
Jan Chmura, który – podobnie 
jak na Antarktydzie – zajął dru-
gie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. 

Warto przypomnieć, że start 
„Honorowego Obywatela Strze-
gomia” w maratonie w Arktyce 
odbył się w ramach projektu 
naukowego, podczas którego 
prowadzi on na sobie badania 
kardiologiczne, metaboliczne 
i gospodarki wodno-elektroli-
towej.

W październiku br. roku prof. 
Jan Chmura planuje wziąć udział 
w jednym z największych i naj-
bardziej popularnych biegów ma-
ratońskich w Chicago (USA). 

tw

- Dzieci wykonywały prace 
różną techniką i z różnych 
ciekawych elementów. 
Na każdy dzień zapla-
nowane były inne te-
maty zajęć i zabaw 
np. wspólny plakat 
na temat „Bez-
piecznych waka-
cji”, „Afrykańskie 
słonie”- prace z ko-
lorowego papieru 
i piasku, świeczniki 
z płyt CD i koloro-
wego papieru. - Przy-
gotowana była wycieczka 
po Goczałkowie. Odwie-
dziliśmy plac zabaw przy szko-
le w Goczałkowie, pospacerowa-

liśmy po parku, pomalowaliśmy 
kolorową kredą mur przy 

ulicy Kolejowej, a na ko-
niec na dzieci czekała 

mała niespodzianka 
- lody dla ochłody. 
Na zakończenie 
zajęć wybraliśmy 
się szynobusem 
do kina do Strze-
gomskiego Cen-
trum Kultury na 
film Pt; „Był sobie 

pies”. Nie zabrakło 
również współpra-

cy sołtysa Krzysztofa 
Grondowskiego – rela-

cjonuje Dagmara Wawocz-
na-Kopeć. 

W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy najważniejsze daty w ka-
lendarzu szkolnym 2017/18.

Ukończył maraton w Arktyce Mnóstwo wakacyjnych atrakcji
Trasa maratonu w Norwegii wiodła m.in. wśród ośnieżonych gór i lodowców Były zajęcia plastyczne, ruchowe i ciekawe zabawy na placu zabaw

Kalendarz szkolny 2017/18

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wy-
chowawczych

4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe (dolnośląskie) 15 - 28 stycznia 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wy-
chowawczych

22 czerwca 2018 r.

6. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Kolejny już raz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany 
zorganizowało w okresie wakacyjnym wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży. Działalność z zakresu organizacji 
wypoczynku jest jednym z głównych punktów statutowych 
stowarzyszenia. 

 Dzieci z Goczałkowa miały okazję spędzić aktywnie czas na specjalnie dla nich zorga-
nizowanych półkoloniach. Na zajęcia chętnie uczęszczało 12- dzieci – mówi opiekun 
Dagmara Wawoczna- Kopeć.

Głosy można oddawać 

jeden raz dziennie do 

dnia 30.09.2017 r. Aby 

głos był ważny, należy 

go aktywować poprzez 

kliknięcie w link prze-

słany na podany przez 

głosującego adres e-

mail.
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Komórka przy ulicy Legnickiej Działka rolna w Goczałkowie

–  Po  r a z  k o l e j n y  s o ł -
t y s  i  rada sołec ka wsi 
G o c z a ł k ó w  p r z e z n a -
czyli środki z funduszu 
sołeckiego na remonty 
c h o d n i k ó w. –  J e s z c z e 
w tym roku zostaną wy-
remontowane dwa odcin-
ki chodników jeden na  
ul. Szkolnej i drugi na ul. 
Kolejowej. 

– Gmina dołożyła braku-
jące środki na zakończenie 
c iągu p ieszego prz y  u l . 
Szkolnej  – mówi Paweł 
Marchlewski z Wydzia-
łu Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Łączna war-
tość robót wynosi 18 017,90 
zł, z czego 13 800,00 zł 
pochodzi z funduszu sołec-
kiego. Wykonawcą prac jest 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu. Planowane 
zakończenie prac nastąpi 
do 15 września br.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 43, 
AM – 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , 
o powierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nierucho-

mości 8.004,00 zł
Wadium - 810,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 26.01.2017 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 23.03.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 18.05.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
11.09.2017 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 uczest-

nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 

notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Będzie bezpieczniej
Wykonawcą nowych chodników jest Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu

Mieszkańcy i goście bawili się doskonale. Zachwyciły barwne stroje oraz skoczne dźwięki muzyki, a także niezwykłe układy taneczne 

Po raz dziesiąty w Stanowicach 
odbędzie się Święto Chleba, które 
zaplanowano na 27 sierpnia 2017 r.  
Organizatorami wydarzenia są 
Stowarzyszenie oraz Rada Sołec-
ka Wsi Stanowice. 

Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 13.00 od mszy św. w ko-

ściele Stanowicach. Zaraz po 
nabożeństwie w parku przy świe-
tlicy wiejskiej odbędą się konkur-
sy, degustacja potraw, ciast oraz 
wręczenie nagród. Natomiast 
o godz. 18.00 odbędzie się zabawa 
taneczna z zespołem „Sąsiedzi”. 
Zapraszamy. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, 
NIEOGRANICZONY
na oddanie w najem komórki, 
o pow. 9,65 m2, położonej w gra-
nicach działki nr 748, AM-4, obr-1, 
w Strzegomiu, przy ul. Legnickiej 
4. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 7 września 
2017 roku, o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem komórki na kwotę 1,68 
zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązu-
jący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
100 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 4 września 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg zali-
cza się na poczet czynszu za najem 
komórki, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie póź-

niej niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do re-
prezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie w przy-
szłości o kwotę o jaką wzrośnie 
stawka podstawowa ustalona dla 
komórek.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu 
w terminie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu po-
woduje przepadek wadium.
Komórka będąca przedmiotem prze-
targu jest wolna od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Komórka udostępniona będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 
31 sierpnia 2017 roku, w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Mieszkańcy dopisali i ba-
wili się doskonale. Układy ta-
neczne, pochodzące z różnych 
zakątków kraju, nawiązywały 

do religijnych mitów, scen 
z życia codziennego, miłości 
oraz tragedii. 

Zapraszamy na Święto Chleba!

Kolorowo i tanecznie w Olszanach
Mieszkańcy Olszan mieli okazję 8 sierpnia 2017 r. gościć 
w swojej miejscowości zespół z Meksyku Tierra Mestiza, 
który występował na 26. Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu. 

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć u siebie tak wspaniałych i egzotycz-
nych gości. Ten występ zostanie na długo w naszych wspomnieniach – mówi 
sołtys Olszan, Stanisława Górska. 
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Działka rolna w Jaroszowie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa

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 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 
z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 
ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana ozna-
czona jako działka nr 70/2, AM 
– 3, Obr. Jaroszów położona 
w Jaroszowie, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
4,2807 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032055/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu:
- RIIIa – 4,2294 ha, - Ps III - 
0,0513 ha.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą 
Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi Ja-
roszów oraz obrębu wsi Barto-
szówek przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
17 R – tereny rolnicze.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 

Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmiany 
przepisów związanej z wejściem 
w życie, z dniem 30 kwietnia 
2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz 

o zmianie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.). Warunki przetar-
gowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie do-
tyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do za-
łączenia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicielem 
w części ułamkowej – należy 
podać powierzchnię proporcjo-
nalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 

łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone 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 usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa praw-
na: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 
do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczeniami 
wskazanymi w punkcie 2 w zakle-

jonej kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu 
ograniczonym w dniu 14.09.2017 
r. – dz. nr 70/2, AM- 3, Obr. Jaro-
szów” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 05.09.2017 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
07.09.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 
38 na tablicy ogłoszeń mieszczą-
cej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 226.100,00 zł (słow-
nie: dwieście dwadzieścia sześć 
tysięcy sto złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
22.610,00 zł (słownie: dwadzie-
ścia dwa tysiące sześćset dzie-
sięć złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 

11.09.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachod-
ni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 . Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 70/2, AM-3, Obr.
Jaroszów”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu no-
tarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpo-
wiednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub jego 
zakończenia wynikiem negatyw-
nym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 930 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedło-
żyć komisji przetargowej dowód 
tożsamości. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału notarialnego peł-
nomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno postąpie-
nie. Postąpienie nie może wy-

nosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu. Umo-
wa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i po-
winna być odnotowana na koncie 
GMINA STRZEGOM – Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229, nie później niż 
do dnia zawarcia umowy prze-
noszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie in-
ternetowej www.bip.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 2799, AM – 15, Obr.3, 
położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Parkowej gmina 
Strzegom o powierzchni 
1,1642 ha użytek:
- R II 0,9268 ha
- S-R II 0,2374 ha
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00028602/8. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/13 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem J.1.MW/MN zabu-
dowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna, jednorodzinna oraz 
usługowa.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 883.000,00 zł
Wadium - 88.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-

liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 14.09.2017 r. o godz. 
900 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzeda-
ży ustanowi na prawie wła-
sności działki gruntu nr 2799, 
AM-15, Obr.3 na rzecz przed-
siębiorstwa przesyłowego 
TAURON Dystrybucja S. A. 
Oddział w Wałbrzychu i jego 
następców prawnych bezter-
minową służebność przesyłu 
w przebiegu linii napowietrz-
nych średniego napięcia (SN 
20 kV) o długości ok. 48 m 

oraz ok. 50 m i szerokości 
pasa ograniczonego użytko-
wania 4,6 m dla każdej z linii, 
polegającą na prawie do:
- całodobowego nieutrud-
nionego , nieograniczonego 
w czasie i miejscu dostępu 
(przechodu i przejazdu nie-

zbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybucja 
S.A. bądź jej przedstawicieli, 
wykonania czynności zwią-
zanych z utrzymaniem tych 
urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, 
demontaży, kontroli, wyko-
nywania pomiarów, konser-
wacji, wymiana na nowe 
i usuwaniem awarii, z obo-
wiązkiem przywrócenia tere-
nu do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i jej 
następców prawnych) oraz 
zakazie wznoszenia nowych 
budynków, budowli oraz na-
sadzeń i utrzymania drzew 
i krzewów. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11.09.2017 
r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
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 posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 

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 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- 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.

PAMIĘTAJ!
Gmina Strzegom odbiera 

kwartalnie odpady proble-
mowe – czyli wielkogaba-
rytowe, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem. 
Są to wszystkie odpady 
o gabarytach niepozwa-
lających na ich umiesz-
czenie w pojemnikach. 
W przeddzień ich odbioru 
odpady te należy udostęp-
nić odbiorcy, wystawiając 
je w miejscu, gdzie wy-
stawiane są do odbioru 
pojemniki na odpady. 

W przypadku koniecz-
ność pozbycia się tych 
odpadów pomiędzy termi-
nami ich odbioru – odpady 
wielkogabarytowe należy 
nieodpłatnie przekazać 
do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów 
PSZOK, który mieści się 
w Strzegomiu przy Alei 
Wojska Polskiego 75. 
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3 sierpnia br. ze strzegomskiego Rynku dziennikarze Radia Wrocław nadawali lubianą i popularną audycję „Letnie Studio Radia Wrocław”. W trakcie 6-godzinnej audycji (12.00-
18.00) zaproszeni goście informowali o sukcesach i problemach strzegomskiego samorządu, największych atrakcjach naszej gminy i imprezach masowych. Wokół strzegomskiej 
fontanny utworzono „Miasteczko Radiowe” ze straganami z biżuterią z granitu i rękodzielnictwem artystycznym. Chętni mogli skosztować chleb ze smalcem, ogórki kiszone, ciasto, 
pierogi i bigos. Na specjalnych sztalugach wystawiono prace plastyczne studentów Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia.

„Letnie Studio Radia Wrocław”
promocjA strzegomiA nA rAdiowej Antenie 


