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Wielka kasa dla Strzegomia

Zagłosuj,
bo inni
zdecydują

Kto wygrał półmaraton ? 

str. 6

Za nami druga edycja Aryzta Półmaraton Strzegom. Cieszył
się on sporym zainteresowaniem biegaczy z regionu, Polski,
ale również biegaczy zagranicznych. Łącznie wystartowało
403 uczestników. Kto wygrał?

W dniach od 25 do 27
października br. w Urzędzie
Stanu Cywilnego odbędzie
się głosowanie na projekty
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosować
będzie można na projekty
małe i duże. W każdej z
kategorii do wyboru będzie
jeden z czterech projektów.
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Scalanie
gruntów
Gmina Strzegom otrzymała ogromne pieniądze! To milion złotych na organizację żłobka przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu,
gdzie prace remontowe są już na ukończeniu. Obecnie montowane są tam urządzenia zabawowe i trwa urządzanie wnętrz. Żłobek
przez dwa lata będzie bezpłatny po to, aby ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy
też wychowawczym, a także osobom bezrobotnym i pracującym,
których dzieci mają mniej niż 3 lata.
Pieniądze pochodzą z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, który zakończył kolejny
konkurs na utworzenie nowych
żłobków i miejsc w istniejących już
placówkach na Dolnym Śląsku. Są
to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Projekt jest realizowany we
współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
oraz gminą Jedlina-Zdrój, która
uruchamia na swoim terenie
bliźniaczy obiekt.
- Żłobek będzie utworzony
z dniem 1 grudnia 2019 r., nie
mniej jednak przyjęcie dzieci do
żłobka nastąpi z dniem 2 stycznia 2020 roku. Grudzień będzie

miesiącem organizacyjnym dla
żłobka, w którym nastąpi jego
wyposażenie, rekrutacja dzieci
oraz przeprowadzenie naboru
pracowników i dyrektora placówki
– wyjaśnia Urszula Podsiadły
-Szubert, naczelnik Wydziału
Oświaty.
W żłobku opiekę znajdzie 26
dzieci w wieku od 20 tygodnia
życia do 3 roku życia.
- Działania, jakie podejmujemy
w kwestii zapewnienia miejsc
żłobkowych, są odpowiedzią na
ich całkowity brak w Strzegomiu
w ostatnich latach. W kwietniu
uruchomiliśmy już żłobek w
nowo wybudowanym budynku
przy ul. Kościuszki, a teraz robimy
kolejny krok w tej kwestii – mówi
burmistrz Strzegomia, Zbigniew
Suchyta.

w SKRÓCIE:

W związku z decyzją starosty świdnickiego o zatwierdzeniu projektu scalenia
gruntów wsi Godzieszówek,
Granica, Tomkowice, zostało zakończone postępowanie administracyjne w
zakresie scalenia gruntów w
tych miejscowościach. Co to
oznacza dla mieszkańców?
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Pogalopowali rekordowo 

str. 10

Zawody Strzegom October Festival były rekordowe pod względem liczby startujących koni. Łącznie przez morawski hipodrom
przegalopowało ponad 440 wierzchowców. Podczas czterech dni
jeźdźcy z 28 krajów zmierzyli się w siedmiu konkursach międzynarodowych oraz w czterech krajowych o różnym stopniu.

Nowe drogi

Ważny wyjazd do Podhajec 

str. 5

13-osobowa delegacja ze Strzegomia na czele z zastępcą burmistrza Wiesławem Witkowskim w dniach 15 - 18
października br. odwiedziła miasto partnerskie na Ukrainie.
Tegoroczne spotkanie poświęcone było 2. rocznicy zawarcia
umowy o partnerstwie.

w SKRÓCIE:

W tym miesiącu zakończyła się realizacja bardzo
ważnego i długo oczekiwanego przez mieszkańców
zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową
kanalizacji deszczowej na
osiedlu w Goczałkowie” –
ETAP I. Kosz wykonanych
robót budowlanych wyniósł
ponad 833 tys. zł.
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w SKRÓCIE:

18 października br. ewakuowano Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu. Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej OSP
Strzegom. Wszystkie przebywające tam osoby opuściły budynek i
udały się na miejsce zbiórki, zlokalizowanej na parkingu OSiR. Były
to tylko ćwiczenia zorganizowane wspólnie przez OSiR i oddział
OSP Strzegom.

Spotkanie dyrektorów

Mirosław Oczkoś i przedszkolaki

Przedszkole nr 1 i Żłobek nr 1 w Strzegomiu odwiedził Mirosław Oczkoś, aktor, reżyser, specjalista od emisji głosu, wykładowca SGH w Warszawie, autor 4 książek o poprawnej wymowie.
Mirosław Oczkoś przeczytał dzieciom bajeczkę pt. „Wilk i
owieczka”. To była bardzo udana i niezapomniana wizyta.

Ewakuowali OSiR

22 października br. w Przedszkolu nr 1 w Strzegomiu odbyła
się narada dyrektorów szkół i placówek z rejonu delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. Podczas spotkania omówiono
sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.
Dyrektorowie mieli także okazję, aby zwiedzić nowo wybudowane
przedszkole.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

25 października 2019
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Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
- działając jako administrator Cmentarzy Komunalnych:

INFORMUJE
osoby, które mają swoich bliskich pochowanych na cmentarzach
komunalnych na terenie miasta i gminy Strzegom

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT
Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBU
ORAZ REZERWACJI MIEJSC NA CMENTARZU
Przypominamy również, że termin ważności utrzymania grobu upływa po
20 latach od chwili ostatniego pochówku lub po upływie 20 lat od daty
ostatniego przedłużenia. (art.7 ust. z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach
i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000r Nr 23,poz.295 z późn . zm.). Po tym

terminie grób może ulec likwidacji, a elementy nagrobków
przechodzą na własność Gminy Strzegom

Opłat dokonać można w biurze cmentarzy komunalnych w Strzegomiu przy
ul. Olszowej 2 tel.74 8552-550, Poniedziałek – Piątek od godz. 7.00-15.00

WAŻNE
ZA WŁAŚCIWE UTRZYMANIE NAGROBKÓW - W STANIE NIEZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE CMENTARZY ODPOWIADAJĄ ICH WŁAŚCICIELE/ OPIEKUNOWIE/
MIEJSC POCHÓWKÓW. SYTUACJE WYPADKOWE, SPOWODOWANE ZŁYM STANEM NAGROBKÓW
(np. osunięcia się tablic nagrobnych, napisów, fragmentów pomników itp.) NALEŻY ZGŁASZAĆ
BEZPOŚREDNIO NA POLICJĘ, NATOMIAST OSOBY POSZKODOWANE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O
ODSZKODOWANIE OD ICH WŁAŚCICIELI / OPIEKUNÓW/.

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
14 października 2019
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Sąd nie miał żadnej litości dla mężczyzny, który w pijanym widzie zniszczył dziewięć tabliczek informacyjnych strzegomskiego „Szlaku Kamienia”

Wandal zapłaci gminie 7 tysięcy zł
Pod koniec ubiegłego roku
pijany przechodzień zniszczył
9 szklanych tabliczek informacyjnych umieszczonych na
podświetlonych granitowych
słupkach wykonanych w ramach inwestycji „Szlak Kamienia”, ustawionych wzdłuż
Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu.
Dzięki zainstalowanemu monitoringowi oraz szybkiej reakcji
policji udało się ustalić sprawcę
czynu. Tabliczki zostały wykonane ze specjalnego hartowanego szkła robionego na zamówienie i koszt ich wykonania
był naprawdę wysoki. W lipcu
br. zapadł wyrok skazujący, w
wyniku którego sprawca zapłaci
gminie ponad 7 tys. zł.
- Projektując nowe inwestycje,
pamiętamy żeby montować
monitoring tam gdzie tylko
jest to możliwe i uzasadnione.
Wszystko po to, aby zapobiec
aktom wandalizmu. Jak widać
jednak, znajdą się tacy, których
nie odstraszy nawet kamera –
podkreślają urzędnicy.
red

Nowe oświetlenie na ul. Fiołkowej
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. na podstawie umowy
z gminą Strzegom dokonał
wymiany wysłużonego oświetlenia sodowego na nowoczesne,
energooszczędne oświetlenie
ledowe przy ul. Fiołkowej w
Strzegomiu.
To już kolejna inwestycja w
poprawę infrastruktury oświetleniowej, ale nie ostatnia. Zna-

czenie oświetlenia ulicznego jest
istotne nie tylko dla komfortu
mieszkańców, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo
użytkowników dróg.
Warto wspomnieć, że nowoczesne oświetlenia ledowe
wpływa także na zwiększenie
wydajności zainstalowanych
lamp.

Budżet Obywatelski
2020. Głosuj!
Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 odbędzie się w dniach
od 25 do 27 października br.
Lokal wyborczy, podobnie

red jak w latach ubiegłych, będzie stronie bip.strzegom.pl

się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny
w nw. godzinach:
25.10.2019 r. (piątek) 15.0019.00
26.10.2019 r. (sobota) 9.0019.00 (przerwa od 13.30 do
15.00)
27.10.2019 r. (niedziela) 9.0019.00

Lista projektów podlegających głosowaniu:
PROJEKTY DUŻE
1. Bezpieczne podwórko
2. Boisko Mobilne 10m x 15m
+ nawierzchnia mobilna na
boisko 10m x 15m
3. Rewitalizacja terenu gminnego – podwórze
4. Wybieg i park zabaw dla
psów

Głosujący otrzyma 2 karty
do głosowania: 1 kartę do
głosowania na projekty małe
i 1 kartę do głosowania na
projekty duże. Na każdej z kart
można będzie wybrać jeden
projekt.
Można również głosować
w formie elektronicznej pod
warunkiem posiadania profilu
zaufanego. Więcej informacji
odnośnie głosowania elektronicznego znajduje się na

PROJEKTY MAŁE
1. POMNIK HARCERSKIEJ
LILIJKI – Harcerska droga
w pomniku
2. Boisko Mobilne 10m x
15m
3. Monitoring placu zabaw na
ul. Gen. J. Bema, na osiedlu
„Domki”
4. Zakup strojów teatralnych w
ramach wspierania edukacji
teatralnej w gminie Strzegom

Okiem miejskiego monitoringu
7 października br. w Rynku
obok Banku Credit Agricole mężczyzna pozostawił
na murku dowód osobisty.
Dowód ten został oddany
osobie do rąk własnych przez
Kontrolerki Strefy Płatnego
Parkowania.
***
10 października br. o godz.
13.55 i 11 października br. o
godz. 14.50 obok pomnika
Jana Pawła II na ul. Dolnej
pięć osób spożywało alkohol.
Po wezwaniu przez mikrofon
osoby te zaprzestał y jego
spożywania.
***
10 października br. o godz.
15.00 i 11 października o
godz. 13.35 w parku od strony
marketu „Netto” osoby spo-

żywały alkohol.
Na miejscu interweniowali
strzegomscy policjanci.
***
15 października br. o godz.
13.30 po placu zabaw przy ul.
Świdnickiej młodzież jeździła
rowerami i hulajnogami. Po
wezwaniu przez mikrofon
młodzież opuściła plac zabaw.
***
Informacja o dymie wydobywającym się z mieszkania
w Rynku postawiła na nogi
strażaków. Dym zauważono
15 października br. ok. godz.
16.15. Jak się okazało, w
mieszkaniu powstał pożar
od garnka pozostawionego
na kuchence gazowej. Zatem
uważajmy!

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kto do Sejmu i Senatu?
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
• Dzień Seniora w Olszanach
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 • VII Jaroszowski Marszobieg
W soboty
14:00 – 20:00
Przełajowy
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
• Modernizacja strzegomskiego dworca
PAŹDZIERNIK 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

20.10 – 26.10

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74/ 857-19-64

27.10 – 02.11

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/ 632-38-28

03.11 – 09.11

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

Adres

Nr telefonu

• Milion zł na miejsca żłobkoPodajemy ostateczne roz- - KO: Tomasz Siemoniak,
we
Monika Wielichowska i
strzygnięcia wyborów parla• 2. Aryzta Półmaraton Strze- mentarnych, które odbyły się
Izabela Mrzygłocka
gom
13 października br. w Polsce. - Lewica: Marek Dyduch

Kto wszedł do Sejmu i Senatu
z dawnego województwa wał- SENAT
Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
- Agnieszka Kołacz-Leszbrzyskiego?
można oglądać za pośrednictwem ser wisu
czyńska z KO (okręg wałbrzysko-świdnicki)
SEJM
- PiS: Michał Dworczyk, - Aleksander Szwed z PiS
(powiaty: dzierżoniowski,
Ireneusz Zyska, Marząbkowicki oraz kłodzki)
cin Gwóźdź i Wojciech
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne)
Serdecznie gratulujemy!
Murdzek

www.strzegom.pl
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Wydarzenia

W projekcie weźmie udział 10 uczestników wieku 60+. Jego zwieńczeniem będzie projekcja wspomnień

Droga do Niepodległości w Morawie

Jak najszybciej dołącz
do naszych cyklistów
Strzegomska Grupa Rowerowa, mimo jesieni, nie zwalnia
tempa. Treningi nadal mają się dobrze, a frekwencja stale
dopisuje. - W sezonie jesienno-zimowym poza treningami co
dwa tygodnie organizujemy spotkania, na których omawiamy
bolączki naszej grupy oraz podejmujemy decyzje dotyczące
dalszej działalności – mówią członkowie grupy.

Fundacja św. Jadwigi mieszcząca się w Pałacu w Morawie
pozyskała dofinansowanie
na realizację projektów w ramach Programu Niepodległa
– „Droga do Niepodległości
pisana biografiami naszych
rodzin”.
– Celem projektu jest zachowanie wspomnień seniorów o
nich samych, ich rodzinach i o
rodzinnych bohaterach, którzy
walczyli na różnych polach,
angażując się w walkę zbrojną,
intelektualną, realizując projekty pozwalające zachować dzieła
sztuki, kultury dla potomnych,
działający na polu zachowania
tradycji i regionalnej, angażując się w działania społeczne
– mówi dyrektor Fundacji św.
Jadwigi w Morawie Marzena
Muszyńska-Szwegler.
„Droga do Niepodległości
pisana biografiami naszych
rodzin” to historia 10 mieszkańców Dolnego Śląska i ich
rodzin, która wplata się w historię odzyskiwania niepodległości przez Polskę i budowania
polskości na ziemiach Dolnego

25 października 2019

Grupa wspiera organizację takich imprez jak bieg
Strzegomska Dwunastka oraz
Aryzta Półmaraton Strzegom,
gdzie zespół towarzyszy na
trasie biegaczom, motywując
ich do dalszej walki!

Śląska, a także stawania się
przez nich Dolnoślązakami.
W projekcie weźmie udział
10 uczestników wieku 60+,
którzy podzielą się wspomnieniami, opowieściami o udziale
członków swoich rodzin w
wydarzeniach prowadzących
do odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W ramach projektu odbędą
się między innymi warsztaty

biograficzno-historyczne w
Pałacu w Morawie, na których będzie przygotowywany
materiał do filmu, warsztaty
dla seniorów oraz lekcje historyczne dla młodzieży i premiera
przygotowanego filmu.
– „Droga do Niepodległości
pisana biografiami naszych
rodzin” to projekt skierowany
do mieszkańców Aglomeracji
Wałbrzyskiej, powiatu wał-

Jeżeli szukasz towarzystwa
na trasie, dołącz do Strzegomskiej Grupy Rowerowej!
Znajdź na facebooku Strzegomską Grupę Rowerową i
zapisz się już dziś!
Patronem grupy jest: Strzegomskie Centrum Kultury oraz Radio
Sudety 24.

brzyskiego i świdnickiego,
realizowany w partnerstwie z
Dziennym Domem Pobytu Senior Wigor w Strzegomiu oraz
Zespołem Szkół w Strzegomiu.
Zwieńczeniem projektu będzie
projekcja wspomnień zaplanowana na 12 listopada– dodaje
Marzena Muszyńska-Szwegler.
Patronat medialny nad projektem objął Świdnicki Portal
Historyczny.

Seniorze! Nie siedź w domu, wyjdź na zewnątrz, dotleń się, a poczujesz się dużo lepiej

Jesienne dni mogą być piękne
Starzenie się to proces, który
dotyczy każdego człowieka.
Co możemy zrobić, aby zachować sprawność na długie lata?
Dlaczego, kiedy przychodzą
długie wieczor y, zaczynamy otaczać się szarościami?
Przecież jesień to kolory złote, żółte, pomarańczowe.
C o d z i e n n y, 2 0 minutowy, spacer
jest zaleceniem dla
każdego. Właśnie
o tak pięknej porze
roku powinniśmy
wyjść na spacer, pochodzić
wśród szumiących liści w parku
i przenikającymi
pośród drzew promieniami słońca.
Aby jak najdłużej
zachować sprawność fizyczną i intelektualną, korzystajmy ze spacerów.
Musimy pamiętać,
że na długowieczność
i zdrową jesień życia pracujemy już od
przedszkola. Natury

nie da się oszukać, ale można
starzeć się pomyślnie, długo
zachowując sprawność. A to jak
będzie wyglądać nasza starość,
przynajmniej w połowie zależy
wyłącznie od nas.
- Zachęcam do spacerów, do
poznawania odmienionych
miejsc w naszym
pięknym

Strzegomiu. Są to miejsca, gdzie
można posiedzieć w pięknym
otoczeniu. Są także miejsca do
ćwiczeń. Seniorze! Nie siedź
w domu, wyjdź na zewnątrz,
dotleń się, a samopoczucie
będzie dużo lepsze – podkreśla
Anna Jarosińska, pełnomocnik
burmistrza Strzegomia ds.
seniorów.

Dzienny Dom Pobytu
„Senior – Wigor”

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020”

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

W ydarzenia

5

Informujemy, że 28.10.2019 r. odpowiedzi na pytania do burmistrza ukażą się na stronie internetowej www.strzegom.pl.

Bezpłatne szkolenie z „Witkaca”
W 2020 r. gmina Strzegom
planuje wdrożenie elektronicznego generatora ofert
„WITKAC” na zadania publiczne realizowane w ramach
ustawy o działalności pożytku

UWAGA! Szkolenie będzie
prowadzone na komputerach, w związku z
czym liczba miejsc jest
ograniczona. O udziale w
szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każda
organizacja może zgłosić
maksymalnie 2 osoby na
szkolenie. Zastrzega się, że
w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem,
w pierwszej kolejności
zostaną zakwalifikowane osoby zgłoszone pod
nr 1 na karcie zgłoszenia.
Więcej informacji o generatorze Witkac dostępnych
jest pod adresem https://
witkac.pl.

publicznego i o wolontariacie.
W związku tym burmistrz
Strzegomia zaprasza na szkolenie z obsługi generatora
wszystkich planujących złożenie ofert na realizację zadań
publicznych w 2020 r. na
rzecz mieszkańców gminy
Strzegom, które odbędzie
się 5 listopada br., w godz.
16.00-18.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu,
ul. Kościuszki 31 (sala nr
16). Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenie przeznaczone jest
dla osób przygotowujących
oferty realizacji zadania publicznego na zadania realizowane na rzecz mieszkańców
gminy Strzegom. Szkolenie
ma na celu nabycie umiejętności składania i rozliczania
ofert za pomocą elektronicznego generatora wniosków
Witkac.
Wa r u n k i e m z g ł o s z e n i a
na szkolenie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej
złożenie drogą mailową na
adres: fundusze@strzegom.
pl lub osobiście w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu –
parter – Wydział Obsługi
Interesantów, pok. nr 15. w
terminie do 30 października
2019 r. do godziny 15.00
(decyduje data wpływu do
urzędu). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie
www.strzegom.pl w zakładce
„NGO konkursy, dotacje” i w
Wydziale Obsługi Interesantów UM w Strzegomiu.

„Skaczące Żabki” powracają
Rusza kolejna zimowa edycja
projektu Sportowy Klub Malucha „Skaczące Żabki”.
W projekcie weźmie udział
45 dzieci w wieku żłobkowym i
przedszkolnym. Zajęcia rozpoczynają się 4 listopada br. i będą
trwały do Bożego Narodzenia.
Plan zajęć będzie wyglądał
następująco:
poniedziałek: grupa dzieci
rocznych i dwuletnich rocznik
2018 i 2017, godz. 15.45
wtorek: trzylatki i czterolatki rocznik 2016 i 2015, godz.
16.45
poniedziałek: pięciolatki i sześciolatki rocznik 2014 i 2013,
godz. 17.00
Zajęcia skierowane są do dzieci
najmłodszych oraz ich rodziców.
- Pod „przykrywką” zajęć sportowo- ruchowych przekazujemy
dzieciom uniwersalne wartości,
pomocne w żłobku, przedszkolu
i w szkole – mówi Dominka Kuleba, pomysłodawczyni zajęć.

Cele projektu:
- uczestnicy poznają zasady pracy
w zespole (ważne również dla
rodziców);
- uczymy zasad poruszania się w
grupie, autoprezentacji, wiary

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 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: 331/
B/2019, 332/B/2019, 333/B/2019,
334/B/2019, 335/B/2019, 336/
B/2019, 337/B/2019, 338/B/2019,
339/B/2019, 340/B/2019, 341/
B/2019, 342/B/2019, 343/B/2019,
344/B/2019 Burmistrza Strzego-

mia, z dnia 21 października 2019
roku.










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 325/B/2019, Nr
326/B/2019 Burmistrza Strze-

gomia z dnia 9 października
2019 r.










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 344/B/2019 Burmistrza
Strzegomia z dnia 21 października 2019 r.

zdj ę c i e n u mer u

Lubią nas czytać!

Strzegomscy seniorzy chętnie sięgają po „Gminne Wiadomości Strzegom”. Co dwa tygodnie z
naszej gazety dowiadują się o najważniejszych sprawach, które dotyczą naszej gminy. Wszystkim
Czytelnikom dziękujemy za zaufanie i życzymy miłej lektury.

w siebie, odwagi (zajęcia rozpoczynamy piosenka o skaczących
żabkach (stad nazwa projektu),
dzieci w piosence muszą się
przedstawić. I piosenką kończymy zajęcia);

- dzieci mogą się wyskakać, wybiegać
- opiekun dziecka uczestniczy aktywnie w zajęciach
- zajęcia służą wzmocnieniu więzi
między dzieckiem a opiekunem;

- są alternatywą na popołudnia spędzonego przed telewizorem;
- uczymy dzieci zasad sportowej rywalizacji w duchu fair play.
- wyrównywanie szans;
- zapobieganie wadom postawy.

Co s ł y c h a ć w nasz y c h
m i asta c h partnersk i c h ?

Nasi w Torgau Odwiedzili Podhajce

Delegacja Strzegomia na
czele z burmistrzem Zbigniewem Suchytą uczestniczyła w
dniach 5 – 6 października br.
w uroczystościach 475. rocznicy
powstania kościoła zamkowego,
kolebki reformacji.
Jest to pierwsza ewangelicka budowla sakralna, którą w
październiku 1544 r. poświęcił Marcin Luter. Uroczyste
obchody rozpoczęły się już 3
października i nawet zimny
wiatr i deszcz nie zniechęciły
mieszkańców miasta, którzy
licznie przybyli na rynek w
Torgau. Miasto rozświetliło się
festiwalem świateł i muzyki.
Wśród kolorowo oświetlonych
ulic można było spotkać samego Marcina Lutra! Na rynku
miasta stanął potężny diabelski
młyn, a plac i sąsiednie uliczki
wypełniły kolorowe stragany ze
sztuką ludową i rzemiosłem artystycznym. W centrum Torgau
odbywały się liczne koncerty, zaś
dom kultury zapraszał na ciekawe wystawy okolicznościowe,
prelekcje i przedstawienia teatralne. Punktem kulminacyjnym
jubileuszu był niezapomniany
koncert w kościele miejskim, w
którym uczestniczyły chóry z
Torgau i okolic oraz Lipska. W
uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele wszystkich miast
partnerskich Torgau: Strzegomia, Znojmo w Czechach oraz
Sindelfingen w Niemczech.
Tekst: Martina Weimann,
UM Torgau
Redakcja i tł. w jęz. polskim:
Dominika Kuleba

13-osobowa delegacja ze
Strzegomia na czele z zastępcą
burmistrza Wiesławem Witkowskim w dniach 15 - 18
października br. odwiedziła
nasze miasto partnerskie na
Ukrainie. Tegoroczne spotkanie
poświęcone było 2. rocznicy zawarcia umowy o partnerstwie,
którą podpisano 18 października 2017 r. w Podhajcach,
podsumowaniu współpracy
oraz określeniu zadań na kolejny rok.
Minione dwa lata to czas
intensywnej wymiany na płaszczyźnie kultury, oświaty i sportu. W czerwcu 2018 r. strzegomskie placówki oświatowe
gościły uczniów z zawodowo
– ogólnokształcącej szkoły o
profilu podstawowym I-III z
Podhajec. W czerwcu 2019 r.
drużyna piłkarska z Podhajec
brała udział w turnieju piłki nożnej „Strzegom Cup”.
Strzegom odwiedziła również

młodzieżowa sekcja artystyczna
- to zwycięzcy wielkanocnego
konkursu na najpiękniejszą
pisankę. W sierpniu tego roku
natomiast gościliśmy w Strzegomiu zespół wokalny „Leleczenki”, który wystąpił na 28.
Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru.
Spotkanie w Podhajcach rozpoczęło się uroczystym powitaniem w Domku Kultury oraz
koncertem z udziałem lokalnych grup artystycznych. Delegacja Strzegomia odwiedziła
m. in. lokalną szkołę i remizę
straży pożarnej oraz zwiedziła
miasto i jego okolice.
- Cieszymy się z tak owocnej
współpracy. Dziękujemy, że
byliście z nami” – podsumowali
w dniu odjazdu gospodarze
wizyty.
Tekst: Galyna Pszenyczniak,
Zdjęcia: Andrij Kripky
Tł. i red w jęz. polskim:
Dominika Kuleba
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Duże imprezy sportowe w gminie Strzegom

25 października 2019

Łącznie wystartowało 403 uczestników: w półmaratonie - 207 biegaczy, w „Biegu Piekarza” - 52 i w „Biegu Ciasteczkowym” 144 dzieci

2. ARYZTA Półmaraton Strzegom
Sergii Rybak i Maryna Niemczenko wygrali drugą edycję
ARYZTA Półmaraton Strzegom
(12.10) – biegu, który pojawił się
w kalendarzu biegowym w ubiegłym roku. Cieszył się on sporym
zainteresowaniem biegaczy z
regionu, Polski, ale również
biegaczy zagranicznych.
Piękna i słoneczna pogoda z
dość mocno wiejącym wiatrem
na trasie towarzyszyła biegaczom
podczas rywalizacji na atestowanej
trasie półmaratonu (21,0975 km)
oraz „Biegu Piekarza”na dystansie
11,5 km.Ton rywalizacji nadawała
czteroosobowa grupka biegaczy –
trzech biegaczy z Ukrainy i jedyny
Polak w tym gronie – Tomasz
Szymkowiak z Wrześni, który
na 15 km postanowił zaatakować.
Kroku dotrzymał mu tylko jeden
z biegaczy, wytrzymując bardzo
mocne tempo biegu.To pomiędzy
nimi rozsztrzygnęła się rywalizacja
na ostatnich metrach. Ukraiński
biegacz przysłowiowym „rzutem
na taśmę” – o 2 sekundy - wygrał
z Polakiem. Miejsce na podium
uzupełnił Pawel Olijnyk, który na
mecie uzyskał 3- sekundową przewagę nad kolejnym zawodnikiem.
Wśród pań rywalizacja o wygraną
nie była aż tak emocjonująca.
Przewaga zwyciężczyni wyniosła
ponad minutę nad drugą na mecie
Emilią Liputą z Wrocławia. Do
ostatnich metrów trwała rywalizacja o III miejsce – zwycięsko wyszła z niej Krystyna Kolomiiets,
uzyskując 7 sekund przewagi nad
czwartą zawodniczką.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biegaczy, organizatorzy przygotowali dla biegaczy
również krótszy dystans – 11,5
km pod nazwą „Bieg Piekarza”.
Tutaj również byliśmy świadkami
ciekawej rywalizacji. Dodajmy, że
trasy obu biegów rodzielały się po

6 km w dwa kierunki i spotykały
się ponownie na 2 kilometry przed
metą. Uczestnicy „Biegu Piekarza”
mogli obserwować zmagania
biegnących półmaraton, dopingować ich i razem podążać do mety.
W kolejnej edycji również pojawią
się oba dystanse.
Organizatorzy nie zapomnieli
również o dzieciach i młodzieży.
Pół godziny przed startem biegów dla dorosłych rozegrano
„Bieg Ciasteczkowy” dedykowany milusińskim. Dzieci pobiegły
w dwóch grupach wiekowych,
oddzielnie chłopcy i dziewczęta.
„Bieg Ciasteczkowy” pozbawiony był elementu rywalizacji.
Każde dziecko na mecie biegu
było zwycięzcą, otrzymało okolicznościowy medal, dokładnie
taki sam jak dorośli. Po biegach
na dzieci czekało mnóstwo
atrakcji przygotowanych przez
Fundację Ronalda McDonald’a
oraz sponsora tytularnego –
ARYZTĘ.

- Dziękujemy wszystkim
uczestnikom 2. ARYZTA Półmaratonu Strzegom za stworzenie
wspaniałego widowiska sportowego. Cieszymy się, że w tym
niewątpliwie atrakcyjnym wydarzeniu brały udział całe rodziny
i każdy znalazł dla siebie odpowiedni dystansdo przebiegnięcia.
Łącznie we wszystkich biegach
wystartowało 403 uczestników:
półmaraton - 207 uczestników,
„Bieg Piekarza” - 52 uczestników
i „Bieg Ciasteczkowy” 144 dzieci.
Ogromne słowa podziękowania
kierujemy do wszystkich osób i
podmiotów zaangażowanych w
przygotowanie i zrealizowanie 2.
ARYZTA Półmaratonu Strzegom. Jest to ogromne przedsięwzięcie planistyczne i logistyczne,
a bez waszego udziału niemożliwe do zorganizowania. Do zobaczenia na kolejnych biegach
w Strzegomiu – podsumowuje
Edward Fedyczkowski, szef Biura
Zawodów.

Organizatorami i współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski
w Strzegomiu, Amatorski Klub Sportowy Strzegom, Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sp. z o. o., Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka”,
ARYZTA Polska Sp. z o. o. oraz Fundacja Ronalda McDonalda.

kultur a

CCoo w
w kki inni iee SSCCKK??
01.11.201917:00 – Piłsud- 15.11.2019 16:00 – Był
ski
sobie pies 2
19:15 – Legiony
18:00 – Dom Strachów
02.11.2019 16:00 – Legiony 16.11.201916:00 – Był
18:30 – Piłsudski
sobie pies 2
03.11.201916:00 – Piłsudski 18:00 – Dom Strachów
18:15 – Legiony
17.11.201916:00 – Był
07.11.201918:00 – Boże
sobie pies 2
Ciało
18:00 – Dom Strachów

22.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2
23.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2
24.11.201916:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:15 – Czarownica 2
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PYTANIE KONKURSOWE:

Jak nazywa się niewidomy
polski pianista i kompozytor jazzowy, o którym opowiada ostatni film reżysera
Macieja Pieprzycy?
Trzy pierwsze osoby, które
prawidłowo odpowiedzą

na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy
wyświetlane w dniach 2-3
listopada 2019 r.

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W
tytule e-maila należy wpisać
Odpowiedzi należy kiero„GWS – konkurs kinowy”.
wać na adres e-mailowy
Zwycięzcy zostaną poinStrzegomskiego Centrum
formowani telefonicznie.
Kultury - sck@sck.strzegom.
Powodzenia!
pl

Rezerwacji miejsc będzie można dokonywać od 28 października w sekretariacie LO

Kolejne przedstawienie w LO!
Andrzejkowe
spektakle, które
wystawiane są w
strzegomskim Liceum Ogólnokształcącym cieszą się
zawsze dużym zainteresowaniem. W
tym roku społecz-

ność szkoły wraz z
zaproszonymi gośćmi zaprasza na
„Don Kichota z La
Manchy”. To wielkie strzegomskie
święto teatru odbędzie się w sobotę
30 listopada br.
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oświata

Pracownie zostaną przekazane szkole do końca roku szkolnego. To ogromny krok dla rozwoju tej placówki

Wygrali pracownie multimedialne!

25 października 2019

Uwolnij książkę…
w Strzegomiu

Zespół Szkół w Strzegomiu, jako jedyna szkoła z powiatu świdnickiego, wygrał w konkursie #OSE Wyzwanie dwie pracownie
W Publicznej Szkole Podmultimedialne. Każda będzie składała się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu. stawowej nr 2 w Strzegomiu
Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie #OSE Wyzwanie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski.
ruszyła akcja bookcrossingu
pn.”Uwolnij książkę”. DziaOficjalne potwierdzenie przy- Szkół w Strzegomiu, odebrał 9 Robert Wójtowicz. Uroczy- Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie łanie jest adresowane do
znania nagrody Zespołowi października br. dyrektor szkoły stość została zorganizowana w Ekonomicznej.
wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami
z innymi. Wymiana książek
potrwa do końca roku szkolnego 2020.
Bookcrossing to społeczna, ogólnoświatowa forma
popular yzowania czytelnictwa i polega na zostawianiu przeczytanych książek
w miejsc ac h publicznyc h
(park, pociąg, ulubiony pub,
wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu
przygotowanych - półkach,
stolikach, regałach po to, by
znalazca mógł je przeczytać i
przekazać dalej. Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiający
bookcrossing, tłumaczą swoją
ideę tym, że książki nie lubią
być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk
i być czytane.
Do tego celu została stworzona specjalna półka, znajdująca się w holu na parterze
budynku szkoły. Organizatorzy zachęcają w ten sposób do
czytania na przerwach, przed
Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Państwowym Instytulekcjami i po nich. Książkę
tem Badawczym NASK. Stawiano miedzy innymi takie wymagania jak zgłoszenie szkoły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zgłomożna zabrać także do domu,
bez konieczności rejestracji w
szenie szkoły do program mLegitymacja szkolna, deklarację zgłoszenia nauczycieli do OSEHero, zgłoszenie pracy plastycznej pt. SmartSzkoła
systemie bibliotecznym.
przygotowanej na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe techno- Korzystaj z książek tak,
by czytający po Tobie rówlogie w procesie edukacji i zarządzania placówką.
nież mogli czerpać z niej

Kodowanie na dywanie

Publiczne Przedszkole nr
3 w Strzegomiu od trzech lat
uczestniczy w Ogólnopolskim
Programie „Uczymy Dzieci Programować”. Realizując
zadania programowe, dzieci
sześcioletnie biorą udział w
zajęciach edukacyjnych „Kodowanie na dywanie”. W ramach zajęć poprzez zabawy
matematyczne, orientacyjnoprzestrzenne oraz gry logiczne,
przedszkolaki poznają podstawy kodowania. Uczą się, jak
wykorzystać zdobytą wiedzę w
programach komputerowych,

radość. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji takż e
rodziców uczniów PSP nr 2
- informują organizatorzy.

Idea bookcrossingu zrodziła
się w 2001 r. w
Stanach Zjednoczonych i swoim
zasięgiem obiegła cały świat. W
Polsce funkcjonuje od 2003 r.,
wzbudzając duże
zainteresowanie
i popularność.
Akcja ma na celu
podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego
faktu czytania.

Zabawy z dynią pozwoliły odkryć wiele zalet tego niedocenionego warzywa

Optymistyczny Festiwal Dyni

tworząc zakodowane rysunki
lub krótkie animacje. Zdobyte
na zajęciach umiejętności pozwoliły dzieciom wziąć udział w
Europejskim Programie „Code
Week”. W dniach od 7 do Przedszkolaki z Misia Uszatka, ciesząc się z obfitości jesiennych darów urządziły Optymistyczny Festiwal Dyni, podczas którego
11 października 2019 r. dzie- królowała Jej Wysokość Dynia.
ci z grupy „ Pszczółek” brały
udział w Europejskim Tygodniu
Kodowania „Code WeeK”,
podczas którego codziennie
wykonywały powierzone im
zadania. Za uczestnictwo w
tym przedsięwzięciu dzieci z
grupy V otrzymały europejski
certyfikat.

Po m a r a ń c z o w o - z i e l o n y
wy strój pr z edszkola or az
dzieci w strojach dyniowych
sprawiły, że można było poczuć się jak na prawdziwej
dyniowej grządce. Wszystkie
stroje z wdziękiem prezentowały się podczas wesołej

zabawy. Na festiwalu nie mogło zabraknąć przysmaków
z dynią w roli głównej. W
przedszkolnym Kuchcikowie
dzieci przygotowywały już
różne smakołyki, ale placki
z dynią, ciasteczka dyniowe
i owocowo-dyniowa sałatka

to było dla nich prawdziwe
wyzwanie, z któr ym poradziły sobie znakomicie. Zapach dyniowych smakołyków
roznosił się po całym przedszkolu na znak dyniowego
święta. Radosna zabawa przy
wesołej muzyce, konkuren-

cje sportowe oraz radość i
uśmiech dzieci podkreśliły
wy jątkowość tego święta.
Przedszkolaki pokazały, że
Święto Dyni może być naszym polskim świętem. Był
to prawdziwy dyniowy zawrót głowy.
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Po ukończonych biegach na uczestników czekał posiłek – kiełbaska z grilla, którą serwowali radośni i uśmiechnięci rodzice ze szkolnej Rady Rodziców

VII Marszobieg Przełajowy
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Jaroszowie, AKS Strzegom, OSiR Strzegom oraz
Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka” 5 października br. kolejny już raz przygotowali dla uczestników wspaniałe
święto sportu.
Pomimo deszczowej pogody,
organizatorzy podjęli wyzwanie, dostosowali się logistycznie
oraz organizacyjnie do warunków atmosferycznych i sprawnie przeprowadzili wszystkie
zaplanowane biegi. Uczestnicy
również nie zawiedli, przybywając licznie do Jaroszowa.
Wprawdzie rekord frekwencji
nie został poprawiony, ale 190
uczestników (88 dzieci i 102
dorosłych) wraz z organizatorami stworzyli widowisko
sportowe na bardzo wysokim
poziomie, a wszystkim towarzyszyły dobre humory.
Rywalizacja na trasach biegowych i marszowych przebiegała w duchu fair play, ciężkie
warunki i błoto na trasach
nie przeszkadzały nikomu, a
wręcz były powodem wielu
zabawnych sytuacji i komen-

tarzy. Po ukończonych biegach
na uczestników czekał posiłek
– kiełbaska z grilla, którą serwowali radośni i uśmiechnięci
rodzice ze szkolnej Rady Rodziców, a przez cały czas można było częstować się gorącą
herbatą i kawą oraz słodkimi
przekąskami.
Punktualnie o godz. 13:00
rozpoczęła się ceremonia dekoracji wszystkich uczestników, wręczenie podziękowań
osobom i podmiotom, które
wsparły zorganizowanie marszobiegu oraz to, na co wszyscy z napięciem oczekiwali
– losowanie nagród. Uczestnicy
sobotnich zawodów otrzymali
okolicznościowe medale, a
najlepsi w biegu głównym i
marszu Nordic Walking granitowe trofea.
red

Kosz wykonanych robót budowlanych wyniósł ponad 833 tys. zł. Wszystkie pieniądze pochodziły z budżetu gminy Strzegom na rok 2019 r.

Doczekali się nowych dróg
W tym miesiącu zakończyła się realizacja bardzo
ważnego i długo oczekiwanego przez mieszkańców
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej
na osiedlu w Goczałkowie” – ETAP I.

Inwestycję realizowała
firma „Budosprzęt-Wałbrzych” z Wałbrzycha.
W ramach zrealizowanej inwestycji wykonana została kanalizacja
deszczowa, ciąg pieszojezdny o nawierzchni z
mieszanki mineralno-

bitumicznej, chodniki z
kostki betonowej, nowe
oznakowanie drogowe
oraz zamontowano dwa
progi zwalniające. Zostały przebudowane również trzy zjazdy na drogę
powiatową.
red

Zaoranie czy zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie

Scalanie zakończone, teraz wejście na grunt
W związku z decyzją starosty świdnickiego z dnia 24 czerwca
2019 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice, zostało zakończone postępowanie administracyjne w zakresie scalenia gruntów w tych
miejscowościach.
W dniach 16-18 października
br. oraz 21-25 października
br. zostały przeprowadzone
czynności okazania na gruncie
znaków granicznych działek
wydzielonych w wyniku scalenia gruntów uczestnikom
scalenia.
Zabrania się zaorywania lub

zwężania w inny sposób pasa
drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i
materiałów niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (dotyczy to również
składowania materiałów, w tym
kamieni polnych).
Art. 277 kodeksu karnego,
mówiący o karach za nisz-

czenie, przesuwanie i celowe
ukrywanie znaków granicznych - za takie przestępstwo
przewiduje się karę grzywny,
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Sąd może dodatkowo nakazać
usunięcie szkody i przywrócenie
dawnych oznaczeń.
Trzeba też podkreślić, że
zaoranie czy zawężanie w inny
sposób pasa drogowego lub
przydrożnego stanowi wykroczenie zgodnie z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest
karą grzywny do 1000 złotych
lub karą nagany. A w przy-

Droga do pól w Granicznej

padku, gdy droga lub pobocze
zostaną trwale zniszczone lub
uszkodzone, według przepisów
kodeksu karnego (art. 288)
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5, grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
W przypadku wystąpienia
sytuacji łamania powyższych
przepisów i zaleceń, sprawcy
będą zgłaszani na policję. Osoby
odpowiedzialne za powstanie
takich sytuacji będą pociągane do odpowiedzialności.
W pierwszej połowie października br. dokonano odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Graniczna –
droga dojazdowa do gruntów
rolnych”. Inwestycja wykonana
została przy posesjach nr 3, 3A,
3B i 3C.
Inwestycję realizowało
Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów ze
Świdnicy. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonana
została nowa nawierzchnia
drogi z mieszanki mineralnobitumicznej, wykonane zostały

zjazdy do posesji z kostki granitowej oraz pobocza mieszkanki kamiennej.
- Kosz wykonanych robót
budowlanych wyniósł prawie
170 tys. zł. Na w/w drogę strzegomski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 42
tys. zł z budżetu województwa
dolnośląskiego na rok 2019 r. –
informuje Ewelina Kowalska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Wsi w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
red
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Zawody Strzegom October Festival były rekordowe pod względem liczby startujących koni. Łącznie przez morawski hipodrom przegalopowało ponad 440 wierzchowców

Brytyjczyk najlepszy w Strzegomiu
Brytyjczyk przewagę w konkursie zapewnił sobie „czystym” przejazdem w próbie
terenowej. Nie ustrzegł się
błędów podczas skoków przez
przeszkody, jednak punkty
karne za zrzutkę i niewielkie
przekroczenie normy czasu nie
zagroziły jego pozycji lidera.
Drugie miejsce na podium
zajął czterokrotny medalista
olimpijski Australijczyk Andrew Hoy na koniu Vassily
de Lassos. Na trzecim miejscu
konkurs ukończ yła para z
Francji, Maxime Livio i Vegas
des Boursons. Polacy poza

pierwszą dziesiątką.
Zawody Strzegom October
Festival były rekordowe pod
względem liczby startujących
koni. Łącznie przez morawski
hipodrom przegalopowało
ponad 440 wierzchowców.
Podczas czterech dni jeźdźcy
z 28 krajów, w tym po raz
pierwszy z Meksyku i Turcji,
zmierzyli się w siedmiu konkursach międzynarodowych
oraz w czterech krajowych o
różnym stopniu trudności.
Zwycięstwo w konkursie
czterech krótkich gwiazdek
przypadło weteranowi strzegomskich zawodów, Andreasowi Dibowskiemu z Niemiec
na 16-letnim wałachu FRH
Butts Avedon.
Podium konkursu trzech
długich gwiazdek zdominowali reprezentanci Niemiec.

Pier wsze miejsce, po bezbłędnym przejeździe próby
terenowej, zajęła Ann-Catrin
Bierlein na klaczy Auf Geht’s
Fraeulein Hummel.
W konkursie trzech krótkich
gwiazdek triumfował, po raz
pierwszy w Strzegomiu, reprezentant Indii Fouaad Mirza
na klaczy Dajara 4.
Konkurs dwóch długich
gwiazdek rozgr ywano w
dwóch sekcjach. W sekcji A
zwyciężyła Szwajcarka Irina
Giesswein na Chesterze SP,
w sekcji B Niemiec Brandon
Schaefer-Gehrau na klaczy
Florentine. W klasie Intro
najlepszą lokatę uzyskała Niemka Hanna Jensen na klaczy
EH Clara.
W rywalizacji kuców listy
startowe zdominowali zawodnicy z Niemiec, a konkurencję

Fot: Leszek Wójcik

Harry Meade na 10-letnim
koniu Superstition wygrał
klasę CCI4*-L, najwyższy
rangą konkurs rozgrywany
podczas zawodów Strzegom
October Festival.

wygrała Jule Krueger na koniu
Mas Que Dos.
W konkursach krajowych w klasie „jednej
gwiazdki” najlepszy wynik
uzyskał Czech Miroslav
Trundana koniu Teqila
Ruf. W klasie L zwyciężyła
Niemka Lara Krueger na
Hulingshofs Winchester,
a w klasyfikacji poniżej 18
lat najlepsza była Julia
Kałużyńska na Kalmie.
Najłatwiejszy konkurs
rozgr ywany podczas
Strzegom October Festival, klasę LL wygrała
Czeszka Eliska Orctova
na Kirei.
Wyniki on-line: http://
eventing.strzegomhorsetrials.pl/
results/2019/sof/

Na zdjęciu: Harry Meade i Superstition

red

Nasi strzegomscy judocy po raz kolejny pokazali klasę na zawodach oraz udowodnili, że są świetnie przygotowywani na treningach. Gratulacje!

Doskonałe wieści z tatami
Trzy judoczki AKS-u Strzegom: Nikola Kamińska, Zuzanna Oleksiuk i Martyna
Janaszek świetnie spisał y
się w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików
i Młodziczek, które odbyły
się 5 października br. w Poznaniu.

zanna musiała uznać wyższość
swojej klubowej koleżanki
Martyny. Ogromne gratulacje
dla zawodniczek i trenera!
Czekamy na kolejne sukcesy
naszych judoków! Wyjazd na
zawody mógł się odbyć dzięki
wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom.

Nikola Kamińska po stoczeniu kilku pojedynków wywalczyła pierwsze miejsce w swojej
kategorii wagowej i odebrała
złoty medal.
Zuzanna Oleksiuk i Martyna
Janaszek stanęły do boju w
tej samej kategorii wagowej.
Dziewczęta jak burza przeszły
przez eliminacje, docierając do
finału. W walce o złoto Zu-

***
Pięcioro dzieci z klubu TATAMI Judo Strzegom 13 października br. walczyło w Oleśnicy podczas trzeciej edycji Super Ligi Judo 2019. W turnieju
udział wzięło 750 judoków z
ponad 35 klubów. Złote medale
zdobyli: Zuzanna Jeziorska,
Maja Jeziorska, Adrian Heil
i Dawid Kamiński. Na naj-

niższym stopniu podium stanęła Katia Kubicka. Wielkie
gratulacje dla dzieci i trenera
Andrzeja Rozwałki. Wyjazd i

udział w zawodach mógł zostać
zrealizowany dzięki wsparciu
finansowemu z budżetu gminy
Strzegom.

W Y N I K I P IŁ K A R S K I E
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)
Kolejne mecze w tym sezonie: Sudety Dziećmorowice –
Unia 8:0, Unia – Orzeł Witoszów 0:3, Herbapol – Czarni
Wałbrzych 4:1, MKS Szczawno Zdrój – Herbapol 2:2

Kolejny mecz w tym sezonie:
AKS – Górnik Złotoryja 0:3
Poz. Klub

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)

Mecze

Punkty

1. Apis Jędrzychowice

10

25

2. Chrobry II Głogów

10

3. AKS Granit Strzegom S. A

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Victoria Świebodzice

10

29

25

2. MKS Szczawno Zdrój

10

10

25

3. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

4. Karkonosze Jelenia Góra

10

19

5. Odra Ścinawa

10

6. Sparta Grębocice

Kolejne mecze w tym sezonie: Sokół - AKS II Strzegom 1:3,
AKS II – Iskra Witków Śląski 6:1, Sokół – AKS II Strzegom
1:3, Sokół – Zryw Łażany 1:3
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

10

26

26

2. Zieloni Mokrzeszów

10

25

10

24

3. AKS II Strzegom

10

24

4. Darbor Bolesławice

10

22

4. MKS II Szczawno Zdrój

10

19

19

5. Herbapol Stanowice

10

19

5. Grom Panków

10

17

10

17

6. Sudety Dziećmorowice

10

16

6. Iskra Witków Śląski

10

16

7. KS Legnickie Pole

10

15

7. KS Walim

10

16

7. Błyskawica Kalno

10

15

8. Orkan Szczedrzykowice

10

13

8. Górnik Wałbrzych

10

16

8. Nysa Kłaczyna

10

15

9. Lotnik Jeżów Sudecki

10

12

9. Włókniarz Głuszyca

10

12

9. Płomień Dobromierz

10

15

10. Sparta Rudna

10

12

10. Czarni Wałbrzych

10

9

10. Zryw Łażany

10

12

11. Górnik Złotoryja

10

12

11. Zieloni Mrowiny

10

9

11. Tęcza Bolesławice

10

11

12. Kuźnia Jawor

10

10

12. Zagłębie Wałbrzych

10

8

12. Karolina II Jaworzyna Śl.

10

10

13. Stal Chocianów

10

8

13. Unia Jaroszów

10

7

13. Sparta Przełom Pastuchów

10

9

14. Orla Wąsosz

10

8

14. Górnik Boguszów-Gorce

10

7

14. Silesia Żarów

9

8

15. Gryf Gryfów Śląski

10

7

15. Unia Bogaczowice

10

7

15. LKS Piotrowice Świdnickie

9

7

16. Prochowiczanka Prochowice

10

2

16. Orzeł Witoszów

10

6

16. Sokół Kostrza

10

1

źródło: www.90minut.pl

Ogłoszenia – kup od Gminy!
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Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów
Burmistrz Strzegomia ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.
1. 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 28.11.2019 r. o
godz. 1100 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr
29.
2. 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 28.11.2019 r. o
godz. 1120 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w

Strzegomiu – sala nr 29.
3. 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
28.11.2019 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.
4. 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
28.11.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
5. 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 28.11.2019 r. o godz.
12 20 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.
6. 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
28.11.2019 r. o godz. 1240 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.
Trzeci przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień
12.09.2019 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 25.11.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom)

Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica
Burmistrz Strzegomia ogłasza czwarty 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 doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019
r. o godz. 1030 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.

Trzeci przetarg na zbycie powyższej
nieruchomości ogłoszony na dzień
12.09.2019 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północnozachodniej 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
czynności 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 25.11.2019 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 Strzegomwww.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.

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. bipprzetargi.
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.

Konsultacje rozpoczęte
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady
Miejskiej w Strzegomiu w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy
gminy Strzegom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”.
Burmistrz Strzegomia, działając
zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2019r.,
poz. 688 z późn. zm.) oraz § 2
pkt 2 uchwały Nr 30/11 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28
lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje
o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w
Strzegomiu w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy gminy
Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”
Rozpoczęcie konsultacji:
17.10.2019r.
Zakończenie konsultacji:
04.11.2019r.
Projekt programu współpracy
wraz z formularzem wnoszenia
uwag i wniosków znajduje się w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
w dziale „Organizacje pozarządowe” w zakładce „Konsultacje

społeczne”.
Sposób wnoszenia uwag i
wniosków:
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie swoje uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotu
konsultacji mogą składać na
załączonym formularzu:
• osobiście w Wydziale Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter,
pok. nr 15) w godzinach pracy
urzędu;
• drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Strzegomiu, ul.
Rynek 38, 58-150 Strzegom
(decyduje data wpływu do
urzędu);
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundusze@
strzegom.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Program
Współpracy z NGO 2020”).
W przypadku niezłożenia przez
podmioty wymienione w § 2 pkt
2 uchwały Nr 30/11 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28
lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji uwag
i wniosków do projektu uchwały
do dnia zakończenia konsultacji,
uznaje się, że przedstawiony
projekt uchwały został przyjęty
bez zastrzeżeń.
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