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28. Międzynarodowy Festiwal Folkloru przeszedł już do historii

w numerze:

Oczarowani folklorem

Zwiększyli
jego potencjał

Pamiętają o ofiarach 

str. 8

Zapraszamy na uroczystości upamiętniające ofiary II wojny
światowej, które odbędą się 1 września br. na terenie Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski
oraz biskup świdnicki Ignacy Dec. W tym roku przypada 80.
rocznica wybuchu II wojny światowej (1939 – 2019).

Od 1 sierpnia br. swoje
funkcjonowanie po przer wie technicznej wznowiła kryta pływalnia
„Delfinek” w Strzegomiu.
Dolnośląski Delfinek był
niedostępny przez lipiec
br. Co działo się w obiekcie w tym czasie i dlaczego podjęto decyzję o jego
zamknięciu?

str. 3

Deptak
bez strachu

Gmina Strzegom kolejny raz
zachwyciła organizacją swojego
dorocznego święta folkloru. W
dniach od 6 do 11 sierpnia br. nasze miasto i sołectwa odwiedziły
zespoły z Chile, Czech, Gruzji,
Irlandii, Kolumbii, Słowacji i
Ukrainy. Gospodarzem jak co
roku był zespół „Kostrzanie”.

ne stoiska zaprezentowały zespoły
folklorystyczne biorące udział w
festiwalu. Strzegomianie mieli
okazję spróbować wielu różnych
potraw. Całość poprzedził polonez
w wykonaniu gości oraz władz
Uczta dla ducha i ciała
Strzegomia. Tego dnia w parku
Energetyzująca muzyka, barwne miejskim można było także podzii egzotyczne stroje
wiać koncerty
oraz oryginalne
zespołów
rekwizyty budolnoślądziły podziw
skich. Na
i gromkie
zakońW trakcie
MFF 2019
w naszym
mieście
owacje. Soczenie
gościły delegacje
botni wiefestiwalu
miast partnerskich
Strzegomia: z Horic i
czór został
wystąpiZnojmo (Czechy)
zakończony
ły Sarsa i
oraz Podhajec
premierowym
Kayah, który
(Ukraina).
pokazem laserowykonały swowym. Niedziela
je największe
była ostatnim dniem
przeboje.
festiwalu. Grupy folklory– Ten festiwal jest
styczne wzięły udział w nanaszą wizytówką i dumą.
bożeństwach odprawionych w
Czekamy już na kolejne edycje.
dwóch strzegomskich kościołach Mamy nadzieję, że będą tak samo
– Bazylice Mniejszej oraz Kościele interesujące jak ta ostatnia – podNajświętszego Zbawiciela Świata kreślają strzegomianie.
i Matki Boskiej Szkaplerznej.
Zapraszamy do zapoznania się
Następnie rozpoczął się „Rynek z fotorelacją z tego niezwykłego
Świata 2019”, gdzie swoje kulinar- wydarzenia na stronach 6-7.

w SKRÓCIE:

W podziękowaniu za plony 

Nasz „Ślad” w Mrągowie 

str. 8

Bracia Andrzej i Rafał Oryńczakowie, członkowie strzegomskiego
zespołu muzycznego „Ślad”, wystąpili w dniach 26-27 lipca br. na
Pikniku Country & Folk w Mrągowie. Dla Rafała był to już 18.
występ w tym kultowym miejscu. W tym roku zagrał wspólnie z
bratem, dla którego był to debiut.

w SKRÓCIE:

str. 12

Burmistrz Strzegomia i Strzegomskie Centrum Kultury zapraszają
na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia br. na strzegomskim Rynku. W programie m. in.: msza św. w Bazylice Mniejszej,
ceremoniał przekazania chleba, prezentacje wieńców, chlebów i
stoisk, a także występy zespołów folklorystycznych.
fot. Robert Kashmiri

Sześć niezapomnianych dni
Oficjalne rozpoczęcie festiwalu
poprzedziły wtorkowe koncerty
w Tomkowicach (Kolumbia),
Olszanach (Chile) i Rogoźnicy
(Irlandia) oraz środowy „Wieczór
Narodowy” w Kostrzy. Natomiast uroczyście impreza została
zainaugurowana w czwartek. W
piątek przed południem – po raz
pierwszy w historii – na terenie
ogrodów przy bazylice odbyło się
edukacyjne spotkanie z zespołami
dla dzieci i dorosłych pn.„Śniadanie
na trawie”. Wieczorem, również w
ogrodach, królowała muzyka i
śpiew podczas koncertu kapel. W
międzyczasie goście festiwalowi
odwiedzili strzegomski magistrat,
gdzie spotkali się z władzami

gminy. Była wymiana podarunków
oraz pamiątkowe zdjęcia.Piątkowe
wydarzenia były jednak przedsmakiem tego, co działo się w sobotę
podczas koncertu galowego.

W Międzyrzeczu 9
sierpnia br. odbył się odbiór techniczny chodnika
przy drodze powiatowej
nr 2943D. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej w
pasie drogowym o łącznej
długości ok. 160 mb. Koszt
budowy wyniósł nieco ponad 60 tys. zł.

str. 4

Kto zostanie
konnym
mistrzem?
Na hipodromie w Morawie toczy się rywalizacja
o medale jeździeckich mistrzostw Europy w kategorii
pony. Zawody wystartowały
14 sierpnia. Poprzedziła je
uroczysta ceremonia otwarcia, podczas której zaprezentowały się wszystkie
teamy narodowe. Serdecznie
zapraszamy do Morawy.

str. 2

w SKRÓCIE:

Zapraszamy do korzystania z rowerów publicznych. Do
dyspozycji jest 48 rowerów zlokalizowanych w 7 punktach
na terenie Strzegomia. Opłata za wypożyczenie roweru
wynosi – 1,50 zł za każde rozpoczęte 30 minut użytkowania,
nie więcej jednak niż 9 zł za dzień, czyli po 3 godzinach
system zakończy naliczanie opłat.

Nasi piłkarze znów w grze
Piłkarze AKS-u Strzegomiu (seniorzy) właśnie rozpoczęli nowy sezon rozgrywkowy w IV lidze dolnośląskiej.
15 sierpnia rozegrali pierwszy mecz na wyjeździe z Gryfem Gryfów Śląski. W sobotę (17.08) podejmą u siebie
Spartę Rudna – początek spotkania o godz. 17.00.

Dzieci w niebezpieczeństwie

Dla eko-aktywnych

Zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Bema w
Strzegomiu jest notorycznie niszczone przez wandali. Ktoś
podcina specjalne linki utrzymujące zadaszenie nad piaskownicą. Apelujemy do mieszkańców Strzegomia o zwrócenie
uwagi na przypadki bezmyślnego niszczenia mienia. Prosimy
w takich przypadkach o powiadamianie policji.
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Poza zwiedzaniem licznych atrakcji organizatorzy zadbali również o integrację uczestników wycieczki. Odbył się piękny wieczorek taneczny

W Niemczech odkryli ważny sekret
Kolejna wycieczka kulturoznawcza, zorganizowana przez
Zarząd Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu, wzbogaciła wiedzę
uczestników o bliskich sąsiadach. Wyprawa odbyła się od 30
lipca do 2 sierpnia br.
W pierwszym dniu emeryci
zwiedzili Frankfurt nad Odrą –
miasto graniczne połączone z polskimi Słubicami zaledwie jednym
mostem. Z zachwytem patrzyli
na wyniosły ratusz na starówce w
stylu gotyku (największy w Niemczech) oraz najcenniejszy zabytek
miasta – kościół mariacki.
W Poczdamie z obacz yli
posiadłość oraz dworek – historyczne miejsce Konferencji
Poczdamskiej. Tu ustanowiono
powojenną granicę między Polską
a Niemcami. Największą atrakcją
miasta jest kompleks pałacowo
–parkowy (na liście UNESCO)
z licznymi zamkami i pałacykami, przepięknie położonymi
na terenie ogromnego parku i
zadbanych ogrodów. Podczas długiego spaceru zobaczyli również:
Chińską Herbaciarnię, zabytkowy

wiatrak, rokokowy pałac oraz
miejsce spoczynku Fryderyka II
Wielkiego – najbardziej znanego
władcy Prus.
Stolicę Niemiec - Berlin poznawali częściowo przez okna
autokaru – a było czym się zachwycać: katedra, zamki, pomniki,
historyczne budowle, dawne
budynki królewskie, Brama Branderburska, fragment Muru Berlińskiego i wiele innych ciekawych
obiektów.
Czas sielanki i wypoczynku
Po trzech dniach intensywnego
zwiedzania wreszcie nastał sielski
nastrój i błogi wypoczynek w czasie spływu łodziami po kanałach
Szprewy i pobycie w skansenie Kultury Łużyckiej. Płynąca
Szprewa tworzy unikalną, malowniczą deltę z tysiącami kanalików i
strumieni. Długość dróg wodnych
wynosi tysiąc km.
Organizatorzy zadbali również
o integrację uczestników wycieczki. Odbył się piękny wieczorek
taneczny. Podczas tego wyjazdu
nasi seniorzy kolejny raz odkryli
niezwykły sekret, że prawdziwe
życie zaczyna się na emeryturze.

ME Pony: walka o medale trwa

tacji dla klubu LKS Stragona w
wys. 50 tys. zł.
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W zawodach „Strzegom Summer Tour” przez morawski hipodrom przegalopowało ok. 270 koni

WKKW: Michael Jung najlepszy!
Niemiec Michael Jung na
8-letnim koniu Highlighter
wygrał klasę CCI 4*-S, najwyższy rangą konkurs rozgrywany podczas zawodów
„Strzegom Summer Tour”
(1-4 sierpnia br.).
Zawodnik pozycję lidera
objął już podczas próby ujeżdżenia i utrzymał ją do końca
konkursu. Cross przejechał
bez błędów na przeszkodach z
10 sekundowym przekroczeniem normy czasu, parkur zaliczył „na czysto” i z wynikiem
31,90 pkt wygrał konkurencję. Drugą lokatę zajęła jego
rodaczka Hanna Knueppel
na koniu Carismo 22. Udany cross i bezbłędna próba
skoków przez przeszkody
zapewniła zawodniczce awans
z 6. pozycji po ujeżdżeniu.
Trzecia była również reprezentantka Niemiec Sandra
Auffarth dosiadająca konia
V iamant du Matz. Polacy
tuż poza pierwszą dziesiątką.
Najlepszy występ zaliczyła
Małgorz ata Cybulska n a
Chenaro 2. Para ukończyła
konkurencję na 11. miejscu.
W zawodach „Strzegom
Summer Tour” przez morawski hipodrom przegalopowało
ok. 270 koni. Podczas trzech
dni jeźdźcy z 18 krajów zmierzyli się w pięciu konkursach
międzynarodowych oraz pięciu krajowych o różnym stopniu trudności.
Podium konkursu trzech
długich gwiazdek należało do reprezentantów Niemiec. Najlepszy wynik uzyskał Michael Jung na klaczy
C re e v a g h C o o l e y. D r u g a

Fot. Mariusz Chmieliński

Fot. Mariusz Chmieliński

Na hipodromie w Morawie
Program mistrzostw
toczy się rywalizacja o medale
jeździeckich mistrzostw Europy
Europy Pony:
w kategorii pony.
piątek, 16.08
Zawody wystartowały 14
10:00- 16:30 - Ujeżdżenie sierpnia. Poprzedziła je uroczykonkurs indywidualny
sta ceremonia otwarcia, podczas której zaprezentowały się
08:00 – 11:00 - WKKW - Ujeżwszystkie teamy narodowe.
dżenie
W Morawie startują zawod13:30 – 18.30 - Skoki - konkurs
nicy w wieku od 12 do 16 lat
drużynowy
oraz ich kuce, znane na świecie
jako pony. Są to konie o wzroście
do 149 cm. Jest to wyjątkowe
sobota, 17.08
wydarzenie dla fanów sportów
09:00- 13:30 - Ujeżdżenie konnych. W jednym miejscu i
konkurs indywidualny
czasie rywalizacja rozgrywa się
jednocześnie w trzech dyscypli10:00 - 12:00 - Skoki - konkurs
nach olimpijskich: ujeżdżeniu,
Farewell
WKKW i skokach przez prze15:00- 18:00 - WKKW - cross
szkody.
- Zawodnicy, mimo młodego wieku muszą wykazać się
niedziela, 18.08
ogromnym doświadczeniem
09:00 - 12:00 - Ujeżdżenie - Fiwe wszystkich aspektach jeźnał
dziectwa, a także doskonałą
10:00 - 11:30 - WKKW - Skoki
znajomością możliwości swoich
koni – mówi Marcin Konarski,
13:30- 16:30 - Skoki - Finał
przewodniczący komitetu organizacyjnego.
Ośrodek Jeździecki Strago- kończyły się mistrzostwa Eurona ma spore doświadczenie w
py seniorów w WKKW.
organizowaniu imprez rangi
A w latach 2012 i 2015
mistrzowskiej. Dwa lata temu
odbywały się tu koorganizacyjnym sukcesem zalejno mistrzostwa
Europy juniorów
i młodych jeźdźGmina Strzegom udzieliła doców.

- Dziękujemy serdecznie burmistrzowi Strzegomia Zbigniewowi Suchycie za dotację
w wysokości 9,5 tys. zł –
podkreśla Eugenia Zasińska,
przewodnicząca PZERiI w
Strzegomiu.

była Pia Muenker na koniu
Commitment, a trzeci - Dirk
Schrade z Dajarą 4.
Klasę trzech krótkich gwiazdek wygrała Sandra Auffarth
na koniu Let’s Dance 73. Na
drugiej pozycji uplasował się
jej rodak Felix Etzel dosiadający klaczy Stalliwa T, trzecią
lokatę zajęła para ze Szwecji,
Louise Romeike i Waikiki
207. Reprez entant Polski
Mariusz Kleniuk na Huzarze
zakończył konkurencję na 15.
pozycji.
Najlepszy występ w konkursie dwóch krótkich

gwiazdek zaliczył Niemiec
Andreas Dibowski na konu
Quizzle. Kolejne dwa miejsca
zajęła reprezentantka Holandii Merel Blom- drugie
na koniu Crossborder Radar Love, trzecie na Vesuve
d’Aveyron. Polka Roksana
Fortuniak na klaczy Gea S
po bezbłędnym przejeździe
parkuru ukończyła konkurs
na 6. pozycji.
Na najwyższym miejscu na
podium w konkursie CCI1*
-Intro stanęła Szwedka
Louise Romeike na klaczy
Climbim 4.
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W konkursach krajowych
klasę dwóch gwiazdek wygrała Szwedka Disa Ottosson na
koniu Elliot, w jednej gwiazdce najlepszy wynik uzyskał
Niemiec Ben Leuwer na A
Cut Above.
W k l a s i e L z w yc i ę ż y ł a
C z e s z k a Nikola Ecerova
na Arleen, a w klasyfikacji
poniżej 18 lat najlepsza była
Polka Justyna Kociankowska
na klaczy Primavera. Najłatwiejszy konkurs, klasę LL
wygrała Niemka Lisa-Marie
Fischer na Goldmarie.
red
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Cała prawda o naszej Bazylice

Czy Strzegomska Bazylika
Mniejsza może być jeszcze cenniejsza niż to szacowano? Owszem. Poza wartością sakralną i
zabytkową, jest prawdziwym pomnikiem historii. Nosi bowiem
ten najwyższy tytuł przyznawany
polskim zabytkom nieruchomym
o szczególnym znaczeniu dla
naszej kultury.
Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów w Polsce
sukcesywnie się powiększa. Do
dziś wyróżnienie tytułem „pomnika historii” nadano ponad
100 zabytkom, aby symbolicznie
uhonorować w ten sposób najważniejsze dla polskiej kultury
obiekty na 100-lecie odzyskania
niepodległości. Pokazuje je album „100 pomników historii”,
który jest zwieńczeniem projektu

Pomocna dłoń

Osoby ubogie z terenu całej
gminy Strzegom mogą liczyć
na pomoc Parafialnego Zespołu „Caritas”, którego siedziba
mieści się w Strzegomiu przy
ul. Paderewskiego (po punkcie
skupu ziół).
Osoby korzystające z darów, posiadają skierowanie z
Ośrodka Pomocy Społecznej
zgodnie z wymogami kryterium dochodowego.
Od września 2018 r. do
końca czerwca 2019 r. zgłosiło się do punktu po odbiór darów 750 osób, rozdano
35 750 kg ż ywności oraz
odzież, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego.
Dodajmy, że gmina Strzegom pokrywa koszty transportu żywności oraz udostępnia
lokal, który został specjalnie
przygotowany na potrzeby
Caritas.
red
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Oto dlaczego strzegomska kryta pływalnia była zamknięta i niedostępna dla mieszkańców!

„Delfinek” znów otwarty

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w
ramach programu „Niepodległa”
na lata 2017-2022, wpisującego
się w obchody stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Zrobili o nas film
Narodowy Instytut Dziedzictwa i TVP Kultura od 2015
r. realizują także serię filmów
„Szlakiem miejsc niezwykłych –
Pomniki Historii”, która na szeroką skalę popularyzuje te obiekty w odbiorze społecznym.
Link do filmu poświęconego
strzegomskiej świątyni:
https://www.youtube.com/
watch?v=4WYQalxSZ-4
Zachęcamy do lektury albumu i do obejrzenia materiału
filmowego!

Od 1 sierpnia br. swoje funkcjonowanie po przer wie technicznej wznowiła kr yta Karnety nie przepadną
pł ywalnia „Delfinek” w Strzegomiu. Dolnośląski Delfinek był niedostępny przez
Zarząd OSiR Strzegom zapewlipiec br. Co działo się w obiekcie w tym czasie i dlaczego podjęto dec yzję o jego nia, że osoby posiadające karnety
zamknięciu?
nie muszą się martwić o to, że
możliwość skorzystania z nich wyKonieczna konserwacja
oraz saun przeszły przegląd i masażerów wodnych, prze- gaśnie w okresie przerwy.Ważność
W czasie tzw. przerwy tech- konserwację.
znaczonych do masażu okolic karnetów zostanie przedłużona.
nicznej urządzenia odpoAby uatrakcyjnić funkcjo- karku i lędźwi oraz dwóch
Do końca sierpnia br. pływalnia
wiedzialne za prawidłowe nalność obiektu, wykonano wodospadów – wąskiego i będzie czynna w godzinach od
funkcjonowanie m. in. base- również nowe atrakcje w base- szerokiego a także oświetlenia 15:00 do 22:00 (poniedziałek –
nów, brodzików, wanny SPA nie głównym: montaż dwóch podwodnego.
niedziela).

zdj ę c i e n u me r u

Walczą z wandalami i złodziejami

Z podwórka zlokalizowanego pomiędzy Rynkiem, ul. Świdnicką, ul. Krótką, ul. Boh. Getta i ul. Ogrodową w Strzegomiu właśnie zniknęły szpecące
komórki. Na ich miejscu powstaną nowoczesne boksy śmietnikowe.

Runęły stare komórki

Gmina Strzegom dofinansowuje patrole ponadnormatywne funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu.
W trakcie pełnienia służby
policjanci zwracali szczególną
uwagę na osoby popełniające wykroczenia dotyczące
używania słów wulgarnych,
nisz cz enia prz edmiotów
użyteczności publicznej, np.
ławek, oświetlenia, zaśmiecanie miejsc publicznych,

zakłócenie ciszy nocnej oraz
spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Ponadto legitymowali osoby
podejrzewane o dokonanie
przestępstw, podejmowali
interwencje oraz zatrzymywali osoby poszukiwane i
sprawców przestępstw na tzw.
gorącym uczynku. Policjanci
zabezpieczali także imprezy organizowane na terenie
gminy.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Zgłoś awarię!
Jak pracuje nasz urząd?
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
Informujemy mieszkańców, • wtorek 07.30 – 15.30
Pogotowie techniczne dziaOd poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 w TV Strzegom że do 30 sierpnia br. Urząd
ła w zakresie usuwania awarii
W soboty
14:00 – 20:00 • Transgraniczne Miasto
Miejski w Strzegomiu będzie • piątek 07.30 – 12.30
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
SIERPIEŃ 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

11.08 - 17.08

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74/855-52-06

18.08 – 24.08

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74/857-19-64

25.08 – 31.08

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/632-38-28

Adres

Nr telefonu

Dzieci po czeskiej stronie czynny:
• XX Festiwal Bachowski • poniedziałek, środa, czwartek 07.00 – 15.00
w Bazylice Mniejszej w
• wtorek 07.00 – 16.30
Strzegomiu
• piątek 07.00 – 13.30
• Relacje z Międzynarodo- Kasa czynna w okresie: 19 –
30 sierpnia br.
wego Festiwalu Folkloru
• poniedziałek, środa, czwarw Strzegomiu
tek 07.30 – 14.00

W sierpniu Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta i
z-ca burmistrza Wiesław
Witkowski przyjmują interesantów w sprawie skarg
i wniosków we wtorek w
godzinach od 11:30 do
16:30.

wewnętrznych instalacji (wodno
– kanalizacyjnych, gazowych i
elektrycznych) mieszkań będących
w zasobie gminy.
Awarie i usterki w dni powszednie (poniedziałek - piątek) do
godziny 15:00 prosimy zgłaszać do
Wydziału Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
pok. nr 9, tel. 74 8560 522.
Awarie i usterki w dni powszednie po godzinach pracy administracji oraz w soboty, niedziele i dni
świąteczne prosimy zgłaszać – tel.
605 735 675.
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Wydarzenia

Wykonawcą robót była firma Bud Bruk Jerzy Stelmach z Pastuchowa. Jak inwestycję ocenią mieszkańcy?

Deptak już bez strachu
W Międzyrzeczu 9 sierpnia
br. odbył się odbiór techniczny
chodnika przy drodze powiatowej nr 2943D. W ramach
inwestycji wykonano chodnik
z kostki betonowej w pasie
drogowym o łącznej długości
ok. 160 mb. Koszt budowy wyniósł nieco ponad 60 tys. zł.

16 sierpnia 2019

O czym sesja rady miejskiej?
22 sierpnia br. o godz. 15:00 w
sali konferencyjnej strzegomskiego
magistratu odbędzie się X sesja
Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej prognozy
finansowej gminy Strzegom
na lata 2019 - 2029,
b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019,
c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiących
własność gminy Strzegom
na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad,
d) w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego pla-

Chodnik wybudowano ze
środków finansowych pochodzących z budżetu gminy Strzegom i powiatu świdnickiego
na mocy zawartej umowy, pod
nadzorem Służby Drogowej
Powiatu Świdnickiego.
W odbiorze uczestniczyli
przedstawiciele gminy Strzegom i powiatu świdnickiego,
wykonawca robót oraz sołtys
Międzyrzecza Teresa Stopa.

nu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta
Strzegom,
e) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy i za wysługę
lat oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia,
f) w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta
Strzegom,
g) w sprawie powołania Zespołu
do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Świdnicy na
kadencję 2020-2023.
6. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Co s ł y c h a ć w n a sz y c h m i a st a c h p a r tne r sk i c h ?

Byli na wakacjach z Panem Bogiem
Jak co roku Kościół Grecko
Lato w Podhajcach to dla dzieci i młodzieży czas beztroskiej i
wesołej zabawy. To możliwość przebywania w gronie rówieśni- – Katolicki Wszystkich Świętych Narodu Ukraińskiego w
ków, ale także okazja do refleksji i duchowych doświadczeń.
Podhajcach zaprasza wszystkie
dzieci w wieku szkolnym na
tzw. wesołe wakacje z Panem
Bogiem. Inicjatorką pomysłu i organizatorką zajęć jest
Natalia Mydlyak - młoda,
utalentowana, pełna zapału i
przekonania o słuszności swego działania dziewczyna, która
tym entuzjazmem potrafiła
zarazić innych.
Natalia skupiła wokół siebie
grupę wolontariuszy, którzy
myślą podobnie jak ona i z pełnym zaangażowaniem oddają
cały swój wolny czas, wiedzę,
umiejętności po to, by letnie
wakacje z Panem Bogiem
stały się dla uczestniczących w
spotkaniach dzieci pięknym i
pouczającym przeżyciem.

Celem projektu jest pokazanie zasad wiary chrześcijańskiej i zapoznanie się bliżej
z wartościami etycznymi i
religijnymi. Zajęcia odbywają
się w formie zabawy – dzieci
tańczą, śpiewają, biorą udział
w licznych wycieczkach, konkursach, grach zespołowych i
w ten sposób uczą się szacunku
do siebie nawzajem, pogłębiają wiedzę o Panu Bogu i
wzmacniają swoją wiarę. O
sukcesie projektu i słuszności
idei poznawania wiary przez
zabawę świadczy coraz większe
zainteresowanie uczestników.
W tym roku w spotkaniach
uczestniczy ponad 300 dzieci.
Tekst i zdjęcia:
Galyna Pszenyczniak
Tłumaczenie i redakcja w
jęz. polskim:
Dominika Kuleba

Co s ł y c h a ć w n a sz y c h m i a st a c h p a r tne r sk i c h ?

Ich priorytetem jest bezpieczeństwo
W sali ratuszowej UM Torgau
odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa policji
regionalnej z Lipska i komendy
policji Torgau, naczelnika
służb porządkowych Torgau
oraz nadburmistrz Rominy
Barth.
Celem rozmów było omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa w naszym
mieście partnerskim. W związku z licznymi włamaniami i
pożarami, jakie miały miejsce w
ostatnich tygodniach na terenie
gminy Torgau, zastanawiano
się wspólnie nad działaniami
prewencyjnymi, mogącymi w
przyszłości zapobiec ewentualnemu rozwojowi przestępczości
w mieście.
Wypracowano konkretny
koncept, którego wyniki zamieszczono w tzw. katalogu
podejmowanych działań dla
bezpieczeństwa i porządku

publicznego. - Standard życia
i mieszkania w Torgau jest wysoki i pragnę ten stan utrzymać.
Dlatego też przykładam wielką
wagę do zachowania obecnych
standardów bezpieczeństwa
oraz standardów porządko-

wych obowiązujących w naszym
mieście. Mieszkańcy miasta i
gminy Torgau powinni czuć się
u nas zawsze bezpiecznie. W
mieście musi panować zawsze
ład i porządek we wszystkich
dziedzinach życia publicznego.

To dla mnie sprawa priorytetowa – zaznaczyła po zakończeniu spotkania nadburmistrz
Torgau.
Zdjęcia i tekst: Tilo Schroth
Tłumaczenie i redakcja w jęz.
polskim: Dominika Kuleba

pytania do burmistrza / W ydarzenia

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

5

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…
Droga rowerowa w nowym parku,
która jest z kostki, nie jest zbyt wygodna do jazdy.
Strzegomski system roweru
publicznego powinien działać na
terenie całej gminy Strzegom. W
związku z powyższym pani uwaga
została zgłoszona do wykonawcy.
W chwili obecnej gmina nie
planuje zwiększenia ilości stacji
rowerowych. Ścieżka w parku
planowana była do wykonania w
innej technologii, jednak konserwator zabytków nie wyraził zgody
na ścieżkę z innego materiału.

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich
problemów. Ceni sobie dialog
ze społeczeństwem, dlatego na
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania
do siebie pytań przez mieszkańców, na które na bieżąco
odpowiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:

Dużo ludzi młodych chce do pracy, a
tutaj tak. Proszę o interwencję.
Informację przekażę do Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Świdnicy, gdyż
nie jest to nasza jednostka.
Malwina: Witam, piszę z pytaniem, czy na Al. Wojska Polskiego
za światłami w stronę PKP stanie
jakiś radar? Ponieważ to z jaką
prędkością auta tu jeżdżą, to jest
tragedia. Mieszkam na tej ulicy
i nie raz widziałam jak auta się
wyprzedzają, przekraczają niebezpieczne dla innych prędkość.
Dobrze by było zrobić z tym porządek nim dojdzie do tragedii.
Nie planujemy postawienia fotoradaru na tej ulicy, gdyż obsługa
jest po stronie Insp. Transportu
Drogowego. W chwili obecnej gmina zamontowała tzw. Kocie oczka
przed przejściami dla poprawienia
bezpieczeństwa.

Mieszkaniec: Dzień dobry, szanowny panie burmistrzu, mam
pytanie związane z remontem
balustrady kolejowej. Czy ma pan
informację na temat odnowienia linii kolejowej Marciszów-Malczyce
i wznowienia ruchu kolejowego?
Czy jest szansa o połączenia kolejowe relacji Strzegom-Wrocław?
Czy gmina mogłaby o to zabiegać?
Pozdrawiam.
Gmina cały czas zabiega o
remont i wznowienie połączeń
kolejowych, jednak jest to jeszcze
odległa perspektywa. PozdraJustyna: Witam, czy jest możliwiam.
wość zwiększenia obszaru wyjazdu rowerami miejskimi? Nie na
Jhon carter: Panie burmistrzu, wszystkie wioski można dojechać.
piszę do pana w sprawie komuni- Gdyby ktoś chciał zrobić wycieczkę
kacji u pana w urzędzie. Chciałem po wioskach i okolicach, nie może.
zarejestrować samochód i ciągle Tak samo dlaczego nie ma punktów
są kolejki. Przyjmuje jeden pan, oddania rowerów na wioskach?
a druga pani na moje pytanie, Proszę sprawdzić np. obszar jaczy mogę do niej, odpowiedziała worski jaki jest duży, a u nas nie
opryskliwie, że jest od prawa jazdy. można dojechać do połowy wiosek.

Administrowanie
nieruchomościami

Gmina Strzegom z dniem 1 lipca 2019 r.
przejęła od Zakładu Usług Komunalnych w
Strzegomiu Sp. z o. o. administrowanie nieruchomościami gminnymi (lokalami i innymi
nieruchomościami stanowiącymi własność
gminy Strzegom).
Dla mieszkańców zostały wprowadzone indywidualne rachunki
bankowe do uiszczania
opłat czynszowych za
najem lokalu wraz z
opłatami za wywóz odpadów komunalnych,
które zostały przesłane
w indywidualnych zawiadomieniach.
Wszelkie płatności z
w/w tytułów od lipca
2019 r. należy wnosić

na podany rachunek
bankowy przelewem w
oddziale banku, w innej
placówce przyjmującej
opłaty, na poczcie lub
gotówką/kartą płatniczą w kasie Urzędu
Miejskiego – parter,
pokój nr 11. Na żądanie
możliwe jest wydrukowanie blankietów
wpłat (zamiast dotychczasowych książeczek
opłat).

Adrian: Panie burmistrzu! Coraz ładniej wyglądają remontowane parki. Nie wiem czy jest
planowane, ale fajnym uzupełnieniem inwestycji byłaby iluminacja remontowanych obiektów w
pewnych miejscach. Podświetlenie
wyremontowanych murów czy
wiaduktu byłoby wspaniałym
uzupełnieniem. Pozdrawiam.
Gmina planuje wykonanie w
przyszłości podświetlenia odrestaurowanych murów obronnych
i bastei, jak również wykonanie
nowych ścieżek do bastei oraz
fontanny w miejscach tzw. „przedeptów”. Wiadukt leży na terenie
należącym do PKP, w związku z
czym podejmiemy starania, aby
został podświetlony.
Anna: http://niepelnosprawni.
gov.pl/art,920,nabor-wnioskow
-w-ramach-programu-centraopiekunczo-mieszkalne
Na sesji w lipcu br. wprowadzono do budżetu środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Utworzenie Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego przy
ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, na które planujemy złożyć
wniosek o dofinansowanie. Z
poważaniem.
Kierowca: Dzień dobry! Trzeba
pilnie załatać dużą dziurę na ul.
Leśnej - pomiędzy przystankiem
a halami papierni. Jest dość duża

i niebezpieczna, bo znajduje się w Gmina Strzegom na chwilę obecną nie przewiduje przebudowy
zacienionym miejscu.
Dziękuję za informację. Spra- przedmiotowej drogi.
wa już została przekazana do
załatwienia.
Kamil: Szanowny panie Zbigniewie! Jakiś czas temu starałem
Magwoj:Witam serdecznie pana się uzyskać informację na temat
burmistrza. Zwracam się z prośbą mojego zapytania, jednak niestety
o interwencję w sprawie prze- nieskuteczne. Z tego też względu
jeżdżających tirów przez nasz ponawiam pytanie: jakie plany ma
Rynek. Zdarza się to coraz częściej, gmina na drogę gminną przy ul.
dziennie potrafi przejechać od 3 do Świdnickiej 54 oraz 52 w Strzego5 ciężarówek, które ważą około miu? Od niemal 30 lat prowadzone
40 ton i są to tiry, które nie posia- są tam działalności gospodarcze, a
dają zezwoleń. Czy istnieje jakaś w chwili obecnej mają zostać zreamożliwość zabezpieczenia Rynku lizowane roboty ziemne związane
przed takimi wjazdami? Powo- z modernizacją sieci gazociągowej.
duje to bardzo duże odczuwalne Po przeprowadzonych pracach
wibracje kamienicy. Dziękuję i infrastruktura w najbliższym
pozdrawiam.
otoczeniu ul. Świdnickiej 54 i 52
Zarówno pracownicy UM, jak i będzie bardzo utrudniała okoliczja nie mamy wpływu na łamanie nym przedsiębiorcom prowadzenie
przepisów ruchu drogowego, dla- działalności gospodarczej. Czy na
tego też proszę wszystkie osoby, tle rewitalizacji gminy Strzegom
które widzą tego typu działania i po upływie 30 lat ma pan możkierowców o powiadamianie liwość podjęcia jakiegokolwiek
policji. Rynek, jak i całe centrum działania związanego z przystojest zabezpieczone odpowiednimi sowaniem drogi gminnej przy ul.
znakami drogowymi, zakazującymi wjazd pojazdom cięższym Świdnickiej 54 i 52 do normalnego
niż 3,5 tony. Na podstawie zdjęć użytku i prowadzenia działalz monitoringu regularnie przeka- ności gospodarczej? Pozostaję w
poważaniu.
zujemy sprawy na policję.
Nie wszystko można zrobić od
razu.
Odcinek drogi prowadzący
Przemysław: Witam. Panie burmistrzu, chciałem zadać pytanie w do państwa działalności niestety
sprawie dróg dojazdowych do pól. nie jest przewidziany do przebudowy w najbliższym czasie.
Czy dzieje się coś w sprawie poprawy /utwardzenia drogi polnej
Anna: Witam. Czy na ul. Chopomiędzy Ruskiem a Mielęcinem? pina zostaną pousuwane korzenie
Wiem, że pismo wpłynęło za cza- po drzewach? Patrząc teraz jak
sów byłego sołtysa. Dodatkowo panowie układają krawężniki,
powiem, że gmina Żarów jakieś to wydaje się, że chodniki będą
prace już poczyniła, ponieważ do węższe.
granicy gmin droga jest poszerzona
Pnie drzew zostały usunięte.
i wyrównana.
Jeżeli chodzi o szerokość chodRównolegle do drogi grun- nika, to został on zawężony do
towej relacji Rusko – Mielęcin ok. 1,60 m.
przebiega droga o nawierzchni
mineralno-bitumicznej i remont
Ania: Witam! Od 19 lipca br.
drogi gruntowej według naszej wracam z pracy ul. Dworcową po
oceny jest nieuzasadniony ekonomicznie. Naddatek w odległości godz. 22.00 i zauważyłam, że ulica
jaki trzeba dołożyć do przejazdu ta jest nieoświetlona, nie świeci tam
drogą utwardzoną wynosi 1,1 km. nawet jedna lampa. Chciałam za-

Trwa rekrutacja
do Żłobka nr 1

31 lipca br. ruszył ponowny Dodatkowych informacji
nabór – rekrutacja uzupeł- można uzyskać pod numeniająca - do Żłobka nr 1 w rami telefonów:
Strzegomiu. Serdecznie • Żłobek nr 1 w Strzegozapraszamy zainteresowamiu – (74) 637-91-83 w
nych rodziców.
godzinach 8.00 – 14.00
• Biuro Fundacji Edukacji
Czas tr wania rekrutaEuropejskiej – 607 262
cji prz ewidziany
463 w godzinach
jest w dniach:
10.00 – 14.00
31.07.2019 Deklarację
19.08.2019.
uczestniDokuctwa wraz
menty rez załączkrutacyjnikami
ne oraz
można
wyniki
składać
rekrutacji
w termidostępne
nie do 19
będą na strosierpnia 2019
nie internetodo godziny 13:00
wej Fundacji Edukaw siedzibie Żłobka nr
cji Europejskiej, w gminie 1 w Strzegomiu, przy ul. T.
Strzegom oraz w siedzibie Kościuszki 51.
żłobka. Wyniki rekrutacji Dokumenty do pobrania
zostaną ogłoszone w dn. znajdują się na stronie www.
23.08.2019.
strzegom.pl

pytać, dlaczego tak się dzieje. Czy ta
ulica będzie oświetlona i od kiedy?
Pozdrawiam!
Od 19 lipca na ul. Dworcowej
faktycznie dwa razy doszło do
awarii oświetlenia ulicznego. Pracownik urzędu również zauważył
te awarie i natychmiast przekazywał sprawy do Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Po zgłoszeniach
dokonywano naprawy oświetlenia.
Przypominam, że awarię oświetlenia ulicznego można zgłaszać
w godzinach pracy UM pod
numerem tel. 74-8560-532 lub
całodobowo pod numerem 991.
Andrzej: Czy woda deszczowa
musi płynąć od Barcza II asfaltem
aż do studzienki naprzeciwko hali
sportowej? Może tam trzeba coś
zrobić, abyśmy nie byli ochlapywani
przez samochody.
Przy sporządzaniu nowego
budżetu na 2020 r. rozważymy
wprowadzenie pieniędzy na to
zadanie.
Nastoletnia strzegomianka:
Witam, chciałam stwierdzić, że
wiązałam duże nadzieje z autobusami miejskimi. Miałam nadzieję,
że dzięki temu będziemy mogli
swobodnie poruszać sie po całym
Strzegomiu za pomocą właśnie
busa. Myślałam, że osoba mieszkająca na jednym końcu Strzegomia
będzie mogła pojechać na drugi bez
żadnego problemu. Strasznie sie
na tym zawiodłam, bo Strzegom
jest wielki i takie właśnie miejskie
autobusy powinny już bardzo
dawno być.
Gmina Strzegom na czas wakacji uruchomiła gminną komunikację autobusową, która ma
celu zastąpić połączenia szkolne
i umożliwić dojazd mieszkańców
z terenów wiejskich do miasta.
Na terenie Strzegomia można
korzystać z powyższej komunikacji oraz istniejących przystanków zlokalizowanych na trasach
przejazdu po wykupieniu biletu u
przewoźnika.
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Międzynarodowe imprezy kultur alne w gminie Strzegom

16 sierpnia 2019

O Strzegomiu przez kilka dni było głośno. Relacje z poszczególnych dni MFF były szczegółowo zamieszczane w regionalnych

Oto jak Strzegom stworzył 		
Radość, optymizm i podniosła
atmosfera towarzyszyły wszystkim uczestnikom 28. edycji
Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru w Strzegomiu, który
zakończył się w ostatnią niedzielę. Nasze miasto na kilka
dni było w centrum wydarzeń
w regionie, nic więc dziwnego,
że do Strzegomia przybyło
wielu wielbicieli światowego i
polskiego folkloru.
W tym miejscu warto podziękować głównemu organizatorowi, czyli Strzegomskiemu
Centrum Kultury za wykonanie
tytanicznej pracy i zaangażowanie w powodzenie festiwalu.
Impreza nie mogłaby się odbyć
również bez wsparcia logistycznego ze strony sołtysów i
placówek oświatowych gminy
Strzegom. Dodajmy, że festiwal
folkloru był współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
i Starostwa Powiatowego w
Świdnicy. Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii.

Międzynarodowe imprezy kultur alne w gminie Strzegom

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

     i lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja, Internet). Także w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć i filmów video…

atrakcję dla całego regionu
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Zespół „Ślad” powstał w październiku 2017 r., po powrocie Rafała Oryńczaka do Strzegomia. Znany jest nie tylko w Strzegomiu. Występował już w wielu miastach

Nasz „Ślad” w Mrągowie
doceniono za wykonanie i
emocje, które jej towarzyszą
– zaznacza Rafał Oryńczak.
Warto dodać, że nasi muzycy wielokrotnie podkreślali, że przyjechali ze Strzegomia,
„Granitowego
Serca Polski”,
promując w
ten spo-

W tym roku impreza miała
taneczny charakter.
Dla Rafała był to już 18.
występ w tym kultowym
miejscu. W tym roku zagrał
wspólnie z bratem, dla
którego był to debiut.
Nasi artyści wystąpili w
piątek na scenie zlokalizowanej w westernowym
miasteczku Mrongoville,
w sobotę zaś w słynnym
amfiteatrze. - Nasze występy
oglądało sporo osób, z czego
bardzo się cieszymy. Zaprezentowaliśmy m. in. znaną już
strzegomianom piosenkę pt.
„Na Kamieniu Kamień” i utwór
pt. „Anielski walc”, który zajął
3. miejsce w ogólnopolskim
plebiscycie „Na nową piosenkę
country 2019”. Piosenkę tę

sób nasze
miasto.
Bracia
wypowiadają się o
tegorocznej
edycji pikniku w samych
superlatywach. –
Okolice przepięknego jeziora Czos

Fot. Robert Kashmiri

Bracia Andrzej i Rafał Oryńczakowie, członkowie strzegomskiego zespołu muzycznego „Ślad”, wystąpili w dniach
26-27 lipca br. na Pikniku
Country & Folk w Mrągowie.

odwiedziło w
sumie kilka tysięcy osób. Piknik
miał swój niepowtarzalny klimat i był
świetnie przygotowany pod
względem logistycznym.
Panowała
tam rewelacyjna
atmosfera.

Dużą atrakcją
była także parada country ulicami
miasta,
w której
uczestniczyli:

orkiestra dęta, jeźdźcy
na koniach, motocykle i
przedziwne, kolorowe samochody. Na festiwalu pojawiła
się czołówka polskich artystów
muzyki country. Zagrali m. in.:
grupa Babsztyl, Zayazd, Mariusz Kalaga czy też Alicja Boncol. Przyjechali również artyści z
zagranicy – podkreślają.
TW

Zespół „Ślad” powstał w październiku 2017 r., po powrocie
Rafała Oryńczaka do Strzegomia.
Bracia inspirują się muzyką folk,
blues i country od 25 lat. Tworzą
muzykę i piszą własne teksty.
Każda z piosenek opowiada konkretną historię. Czasami śpiewają covery (np. piosenki autorstwa
Dżemu i Tadeusza Nalepy).

Kolejna w ystawa czasowa w muzeum
Muzeum Gross-Rosen zaprasza do zapoznania się
z nową wystawą czasową,
przybliżającą losy i dokonania polskich lotników w
czasie II wojny światowej.
Plansze ekspozycyjne prezentują archiwalne zdjęcia i
dokumenty przedstawiające
m. in. sylwetki wybranych
pilotów, którz y w okresie
powojennym powrócili do
kraju i związali swój los z
Dolnym Śląskiem.
Wielu z nich, wśród któ-

rych znajdują się kawalerowie orderu Virtuti Militari, z
uwagi na swoją służbę w PSP
w W ielkiej Br ytanii było
inwigilowanych przez komunistyczny aparat represji.
Wystawa została przygotowana przez Wrocławski
Oddział IPN i jest prezentowana w zrekonstruowanym baraku więźniarskim
na terenie Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy do 31
października br.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939 – 2019). Uroczystości tradycyjnie odbędą się w Rogoźnicy

Uroczystości w Gross-Rosen
Zapraszamy na
uroczystości upamiętniające ofiary
II wojny światowej,
które odbędą się 1
września br. na terenie Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy.
Honorowy patronat nad wydarzeniem
objęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz biskup
świdnic ki Ignacy
Dec. W programie
uroczystości: msza
polowa, wystąpienia
okolicznościowe, złożenie wieńców, zwiedzanie wystaw.

Zbiórka uczestników
na placu przed muzeum o godz. 11.45.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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Dzierżawa gruntów – Kostrza
BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY,
NIEOGRANICZONY
Na oddanie w dzierżawę gruntów
położonych w granicach działki
nr 289/3, o pow. 136 m2 w Kostrzy przed budynkiem przy ul.
Kościuszki 1, z przeznaczeniem
pod urządzenie ogródka przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na czas
nie oznaczony.
Przetarg odbędzie się 19 września 2019 roku, o godz. 1000 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą
czynszu za dzierżawę gruntów
na kwotę 0,35 zł./m2 w skali roku.
Do ustalonej w przetargu stawki
czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-

nosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 100 zł. w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto: Santander Bank Polska S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 września
2019 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu
za dzierżawę gruntów, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni licząc od

dnia zamknięcia lub odwołania
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z
właściwego dla siedziby oferenta
rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy ustalona w przetargu wzrastać będzie
w przyszłości o kwotę o jaką
wzrośnie stawka podstawowa
ustalona dla tego rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy
najmu w terminie 21 dni, licząc od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy

w przypadku wygrania przetargu
powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem
przetargu są wolne od obciążeń
na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania
w dzierżawę udostępnione będą
dla wszystkich zainteresowanych
do oglądania w dniu 16 września
2019 roku, w godzinach
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr
74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg
może zostać odwołany.
Z A P R A S Z A M Y !!!

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
Na podstawie art.35, ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, został wywieszony
na okres 21 dni wykaz
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Strzegom
przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 232/B/2019

Burmistrza Strzegomia z nieruchomości stanowiącej
dnia 7 sierpnia 2019 r.
własność Gminy Strzegom
przeznaczonej do:
    
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/B/2019,
Na podstawie art.35, ust. 1 Nr 234/B/2019 Burmistrza
ustawy z dnia 21 sierpnia Strzegomia z dnia 9 sierp1997 r. o gospodarce nie- nia 2019 r.
ruchomościami (Dz. U. z
    
2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej- Na podstawie art. 35, ust.
skiego w Strzegomiu – Ry- 1 ustawy z dnia 21 sierpnek 38, został wywieszony nia 1997 r. o gospodarce
na okres 21 dni wykaz nieruchomościami (Dz.U.

z 2018 r., poz. 2204 z
póżn. zm.) informuję, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy nieruchomości
stanowiących własność
Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 235/B/2019,
Burmistrza Strzegomia, z
dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.) informuję, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38,
został wywieszony na okres

21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Strzegom przeznaczonych do: oddania w
dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 236/B/2019
Burmistrza Strzegomia z
dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość położona na
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1,
Obr. Rogoźnica, położona w
Rogoźnicy o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00013680/0.
Cena wywoławcza nieruchomości 58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-

czony zostanie obowiązujący
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 10 30 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie
powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony
na dzień 13.06.2019 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków
Górny, Rogoźnica, Graniczna,
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza,
Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w

Strzegomiu z dnia 03.12.2004
r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU
2 zabudowa mieszkaniowa z
usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu
kulturowego.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi
koszty wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej.
Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7, AM-1,
obr. Rogoźnica znajdują się
urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny linii
niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym
oraz złącze kablowe przyszły
właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na
prawie własności działki gruntu
nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica
na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja
S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego
następców prawnych bezpłatną
bezterminową służebność przesyłu w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa
ograniczonego użytkowania 0,50
m oraz posadowionych złączy
kablowych, stanowiska słupa
pojedynczego polegającą na
prawie do: całodobowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w
czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu niezbędnym
sprzętem) przez służby TAURON
Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania czynno-

ści związanych z utrzymaniem
tych urządzeń, eksploatacją,
modernizacją, dokonywaniem
ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania
pomiarów, konserwacji, wymianą
na nowe i usuwaniem awarii,
z obowiązkiem przywrócenia
terenu do stanu pierwotnego na
koszt właściciela urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Wałbrzychu i ich następców
prawnych).
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
na konto Gminy Strzegom –
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232 w
nieprzekraczalnym terminie do
dnia 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca
sie po zakończeniu przetargu,
jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone

wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości
do sprzedaży ponosi nabywca
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość. W
przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z
właściwego dla siedziby oferenta
rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie
potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w
sprawie trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
nr 34, II piętro lub telefonicznie
pod nr 748560543, ponadto
informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o
takiej decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.
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Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Strzegom
1. Działka niezabudowana nr
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni
0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-

stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni
0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 215,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu

12.09.2019 r. o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni
0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 220,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha Dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 225,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana nr
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha Dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.200,00 zł
Wadium - 230,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1220 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strze-

gomiu – sala nr 29.
6. Działka niezabudowana nr
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha Dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 235,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1240 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
7. Działka niezabudowana nr
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha Dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.220,00 zł
Wadium - 240,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na powyższe
nieruchomości ogłoszony na dzień
21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień
13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu
wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu
z produkcji rolnej w trybie ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nabywca ponosi koszty wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z
przeniesieniem prawa własności.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego lub na
konto Gminy Strzegom – Santander
Bank Polska S.A O/Strzegom nr
rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w
dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego.
W razie uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego,
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru lub

inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji
Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr
74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta i
Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru lub
inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji
Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie

trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr
34, II piętro lub telefonicznie pod
nr 748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta i
Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji
podana zostanie w sposób i w formie
jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.

Zabudowa mieszkaniowa - Żelazów
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie
Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana
składająca się z działek nr 42/8,
42/9, AM–1, Obr. Żelazów, położona
w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020741/8.
Cena wywoławcza nieruchomości

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

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto
Gminy Strzegom – Santander Bank
Polska O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 lub w kasie urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca sie
po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem
prawa własności oraz koszty
przygotowania nieruchomości do
sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany

Jak segregować?

PAPIER
ABC recyklingu
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KOALICJA
5 FRAKCJI

Zasady segregacji na 5 frakcji
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KOALICJA
5 FRAKCJI
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Popr awna segregacja odpadów w gminie Strzegom

ZANIM KUPISZ !
WRZUCAJ!

NIE WRZUCAJ!

Gazety i czasopisma,
książki w miękkich okładkach,
papierowe torby, pudełka papierowe
i kartony, papier biurowy i zeszyty.

Brudnego i tłustego papieru, kartonów
po mleku i napojach, papieru faksowego,
termicznego, paragonów, pieluch i materiałów
higienicznych, tapet, worków po mat. budowlanych,
papieru z folią, segregatorów z okuciami.

WRZUCAJ!

NIE WRZUCAJ!

Czyste szklane butelki, słoiki po napojach
i jedzeniu, butelki po napojach
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).

Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki,
luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,
reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów
i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.

WRZUCAJ!

NIE WRZUCAJ!

Plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe
zakrętki/kapsle, plastikowe torebki
/opakowania, opakowania po sokach, metale
kolorowe/drobny złom, puszki aluminiowe
i stalowe metalowe narzędzia, czysty styropian.

Butelek z ich zawartością,
pojemników po tłustych substancjach,
opakowań po lekach, opakowań po wyrobach
garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach
owadobójczych, aerozolach, zabawek,

Użyj ponownie

Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

Papieru
barwionego w masie

leków, pieluch i artykułów higienicznych,
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza,
papierosów, niedopałków,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

WRZUCAJ!

NIE WRZUCAJ!

Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony
papier/folia, odchody zwierząt domowych,
szkło stołowe, skóra, guma, worki
od odkurzacza, papierosy, pędzle,
pisaki i długopisy.

Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
wielkogabarytowych, baterii, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
opakowań po farbach, lakierach, opakowań
po środkach ochrony roślin.

© ENERIS

ABC recyklingu

JAK PRZYGOTOWAĆ?
Nie mieszaj
odpadów

Zmniejszaj
objętość

Użyj
ponownie

DO POJEMNIKA ŻÓŁTEG O WR ZUC AJ:
Plastik

Metal

Opakowania
po sokach i innych napojach

Opakowania szklane
po przetworach

Czysty styropian

Odpadów
medycznych

5frakcji.pl

Plastiku z gumą

Silikonów

elektroodpady

Styropianu
po żywności

odpady zmieszanie

Szkła termicznego

Gąbek

Odpadów
niebezpiecznych

apteka

Rozdziel

Opakowania szklane
po napojach

odpady niebezpieczne

Ceramiki

Naczyń stołowych

Wybieraj
butelki zwrotne

Opakowania szklane
po olejach

5frakcji.pl

elektroodpady

Opakowań po lekach

Zniczy

Kryształów

odpady zmieszanie

apteka

Środków higieny
osobistej i pieluch

KOALICJA
5 FRAKCJI

BIOODPADY
ABC recyklingu

PA MIĘTAJ!

Nie kupuj produktów
w opakowaniach
ozdobnych

Planuj zakupy

Podziel się

Przetwarzaj

Zamroź

Kompostuj

DO POJEMNIKA BRĄ ZOWEG O WR ZUC AJ:
Odpadki
warzywne
i owocowe

Opakowania szklane
po kosmetykach

NIE WRZUCAJ DO ZIELONEGO POJEMNIKA:

Odpadów
higienicznych

© ENERIS

Gumy

KOALICJA
5 FRAKCJI

DO POJEMNIKA ZIELONEGO WRZUCAJ SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE:

NIE WRZUCAJ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA:
Elektrośmieci

Opróżnij,
nie myj

Opakowań
wielomateriałowych

odpady zmieszanie

ZANIM W YRZUCISZ !
Opróżniaj (nie myj),
zgniataj

Opakowań
po mydle

Opakowań
z zawartością żywności

Fusy
po kawie
i herbacie

Resztki
Jedzenia

Zwiędłe
kwiaty i rośliny
doniczkowe

Trociny
i korę drzew

Niezaimpregnowane drewno

NIE WRZUCAJ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA:

Żarówek, LED’ów,
świetlówek, ekranów TV

Kości zwierząt
I resztek mięsa, tłuszczy

Luster i szyb

Opakowań po środkach niebezpiecznych

odpady niebezpieczne

punkt selektywnej zbiórki odpadów

Oleju jadalnego

Płyt wiórowych
i pilśniowych MDF

© ENERIS

Rozdzielaj

Zgnieć

Papierów
nieprzepuszczających
wodę i śliskich

Kubków
po kawie

5frakcji.pl

SZKŁO
ABC recyklingu

5frakcji.pl

KOALICJA
5 FRAKCJI

Papieru
zatłuszczonego

Zużytych chusteczek
i serwetek

5frakcji.pl

Unikaj
powstawania odpadow

Rozdziel

© ENERIS

Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy
po herbacie i kawie, skorupki jajek,
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa
i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

Opróżnij

N I E WR Z UC AJ DO NI E BI ESK I EG O POJ E MNI K A :

NIE WRZUCAJ!

ZMIESZANE

ZANIM W YRZUCISZ !

brudnego styropianu.

WRZUCAJ!

BIOODPADY

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

Z papieru
niebielonego
lub z certyfikatem
FSC

5frakcji.pl

TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

Unikaj produktów
jednorazowych

5frakcji.pl

Odchodów zwierząt

Żwirku dla zwierząt
domowych

Popiołu z węgla
kamiennego

Liści dębu i orzecha

odpady zmieszanie

Drewna
impregnowanego

Roślin rosnących
w pobliżu ruchliwych
ulic albo tras

© ENERIS

SZKŁO

Wybieraj
produkty
z recyklingu

Wybieraj zwykły
zeszyt ze zszywką
zamiast takiego
ze spiralą czy
w grubych
okładkach

5frakcji.pl

PAPIER

Im prościej,
tym lepiej
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w ydarzenia kultur alne w gminie strzegom
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