Gminne Wiadomości

Strzegom

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 159; 15.02.2019 r. Następne wydanie: 01.03.2019 r. Rok VIii ISSN 2299 – 579X.

w numerze:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Są pieniądze na Modlęcin!
Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin. Umowę w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisali burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta oraz skarbnik gminy Lucyna Jurek.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane w obiekcie, w tym min.
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, nowe posadzki i
tynki wewnętrzne, adaptacja
poddasza na cele świetlicowe,
nadbudowa klatki schodowej,
nowe instalacje: centralnego
ogrzewania i wody, elektryczna, oddymiania, odgromowa,
kanalizacyjna i wodociągowa.
Docelowo w świetlicy każdy
mieszkaniec będzie mógł skorzystać z ogólnodostępnego
Internetu.
Zmodernizowana świetlica
stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań dla lokalnej
społeczności. Realizowane w
niej będą zajęcia świetlicowe
dla dzieci i młodzieży. Będzie
pełniła także nową dodatkową funkcję. Powstanie w
niej „Gminne Centrum Sztuk
Wizualnych w Modlęcinie”.

W porozumieniu z Akademią
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
podjęto wspólne działania
na rzecz organizacji różnego
rodzaju zajęć i aktywności dla
mieszkańców wsi Modlęcin
i gminy z udziałem studentów ASP. Planowany jest cykl
warsztatów artystycznych:

W skrócie:
Zniszczyli wiatę
Niestety, wandale po raz
kolejny dali o sobie znać. Tym
razem zniszczyli wiaty autobusowe w Skarżycach i Rogoźnicy, niemalże doszczętnie.
Z wiat korzystali nie tylko
dorośli, ale i dzieci dojeżdżające do szkół. Zanim wiaty zostaną naprawione, pasażerowie
zmuszeni będą oczekiwać na autobus w deszczu i chłodzie.
Szkoda, że nie potrafimy uszanować tego, co powinno służyć
nam wszystkim. Apelujemy do mieszkańców, żeby każdy akt
wandalizmu zgłaszali odpowiednim służbom.

rzeźby w kamieniu, modelownia w glinie, malowania, pracy
na kole garncarskim, rysunku
wielkoformatowego, ceramiki
dla niepełnosprawnych, tworzenia instalacji przestrzennych, zajęć parateatralnych, czy
warsztatów łączących taniec z
twórczością artystyczną.

Po przebudowie

Dofinansowanie

Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania
socjalne w Jaroszowie została zakończona. W wyniku
realizacji projektu powstał
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny składający
się z 21 mieszkań socjalnych,
w tym 2 mieszkania na
parterze budynku zostały
przystosowane do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne.
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Mamy dobrą wiadomość
dla mieszkańców Rogoźnicy.
Gmina Strzegom otrzymała
dofinansowanie w kwocie 171
tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na przebudowę i
remontu murów i wieży w zabytkowym parku w Rogoźnicy.
Umowa na realizacją tego zadania została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Jest to pierwsze działanie
inwestycyjne ukierunkowane na przywrócenie utraconych i
nadanie nowych funkcji parkowi.
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Zumba Love

Jubileusz

Już po raz szósty w Strzegomiu odbędzie się charytatywny
maraton ZUMBA LOVE,
podczas którego kilkusetosobowa grupa uczestników będzie
tańczyć i pomagać potrzebującym wraz z niesamowitymi
instruktorami z wielu miast w Polsce. Gośćmi specjalnymi
będą mistrzowie Zumba Fitness: Claudiu Gutu z Rumunii
oraz Seluco Fernandez z Hiszpanii.Zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółowym planem tego wydarzenia.
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9 lutego 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Strzegomiu odbył się jubileusz małżeński państwa
Zofii i Ryszarda Warych,
którzy tworzą zgodne małżeństwo od ponad 50 lat.
Doczekali się trójki dzieci, dziewięciorga wnucząt
oraz jednego prawnuczka
Aleksandra. Od 1981 r.
mieszkają w miejscowości
Wieśnica.
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Odnów i wygraj

Rekrutacja

Rozstr z ygnięto ósmą
edycję konkursu „Odnów
i wygraj” za osiągnięcia w
dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury materialnej
gminy Strzegom. Ogłoszenie
wyników nastąpiło 12 lutego
br. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na nagrody w tej
edycji przeznaczono 288 tys.
zł z budżetu gminy Strzegom. Do najnowszej edycji
wpłynęły 23 zgłoszenia.

str. 3

Od 21 marca br. rozpocznie
się w gminie Strzegom nabór
do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych a od 3 kwietnia
nabór do klas I. W dniach od
21 marca do 29 marca 2019
r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć
na kolejny rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.
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W skrócie:

W skrócie:

Na kamieniu
kamień

Obwodnica
coraz bliżej

„Na kamieniu kamień” – taki
tytuł nosi piosenka zespołu
„Ślad”, który tworzą bracia
Andrzej i Rafał Oryńczakowie.
Utwór opowiada o Strzegomiu
i jego mieszkańcach. Piosenka łatwo wpada w ucho i stała
się prawdziwym hitem. Chyba nie było do tej pory utworu
muzycznego, który tak doskonale promuje Strzegom. Teledysk do piosenki, stworzony przez Horyzonty24, pokazuje
m.in. strzegomskie kamieniołomy, Rynek, Gorę Krzyżową
oraz Bazylikę.

Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei we Wrocławiu realizuje
obecnie procedurę przetargową na opracowanie analizy
techniczno-ekonomicznej dla
zadania „Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia
w ciągu dróg wojewódzkich”. - Doskonale zdaję sobie sprawę,
jak ważna jest realizacja tego przedsięwzięcia i jak duże są oczekiwania mieszkańców z nią związane, dlatego mam nadzieję, że
wreszcie znajdzie ona swój szczęśliwy finał – mówi Zbigniew
Suchyta, burmistrz Strzegomia.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

15 lutego 2019

Od 1981 r. ich własnym miejscem na ziemi stała się Wieśnica w której po dziś dzień zamieszkują i cieszą się z bycia razem

Jubileusz małżeński P. Warych
9 lutego 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Strzegomiu odbył się jubileusz małżeński państwa
Zofii i Ryszarda Warych. Razem udało im się godnie przeżyć ze sobą pół wieku. Jaka i jest ich historia
i przepis na wspólne szczęście?
Pani Zofia Warych, z domu Wojcieszak, urodziła się
22 stycznia 1949 r. w Chełmie Górnym w ówczesnym
województwie szczecińskim. Nieco ponad dwa lata
wcześniej, bo dokładnie 23 listopada 1946 r. w oddalonym o ponad 300 km na południe Bartoszówku
na świat przyszedł pan Ryszard. Podobnie jak pani
Zofia, był pierwszą pociechą swych rodziców, którzy
podobnie jak rodzice Zofii zapewnili mu pięcioosobowe rodzeństwo. I choć dla nieco młodszego pokolenia
zapewne wyda się to dość dziwne, nie Internet, a
ślepy los sprawił, że się poznali. Gdy Zofia miała lat
12, wraz z rodzicami i z rodzeństwem osiedliła się
w Bartoszówku, gdzie poznała Ryszarda. Państwo
Warych zawarli związek małżeński 8 lutego 1969 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu, a następnie sakramentalne ,,tak” zgodnie wypowiedzieli
w kościele parafialnym w Tursku w województwie
wielkopolskim. Jako młode małżeństwo szukali najdogodniejszego dla nich miejsca, które zapewni im pracę,
mieszkanie, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Od 1981 r. ich własnym miejscem na ziemi stała się
Wieśnica w której po dziś dzień zamieszkują. To tu
razem pracowali w Rolniczej Spółdzielni ,,Jedność” i
bez wątpienia zasłużyli, by cieszyć się szczęśliwą emeryturą. Owocami ich miłości, pociechą i dumą niewątpliwą są dwie córki Mirosława i Dorota oraz syn
Robert. Obecnie ich największą radością i oczkiem
w głowie są jednak dzieci, z którymi nie wiąże się
ciężar i trud wychowywania, doczekali się bowiem
aż dziewięciorga wnucząt: Mileny, Joanny, Justyny,
Malwiny, Mateusza, Pawła, Tomasza, Gracjana oraz
Jana. A dopełnieniem ich szczęścia jest pierwszy
prawnuk Aleksander.

Państwo Zofia i Ryszard Warych są doskonałym przykładem na to, że razem, gdy dwoje stanowi jedność jesteśmy w stanie przetrwać wszystko.
Mimo zapewne wielu kryzysów, życiowych zakrętów, wątpliwości, trudów i momentów zwątpienia, razem umieli wychodzić z tego, coraz to bardziej
wzmocnieni, coraz to bardziej gotowi stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Dlatego razem udało im się godnie przeżyć ze sobą tak długi czas, 50
lat- pół wieku. I wiemy, ze to nie jest ich ostatnie słowo, że stać ich na znacznie, znacznie więcej, czego im wszyscy najszczerzej życzymy.

Co słychać w naszych miastach partnerskich?

Mali bohaterowie. Duże przedsięwzięcia!

Sprawdź stan powietrza

Dzieci z publicznego przedszkola „Bärentatzen“ w Torgau
otrzymały narzędzia do majsterkowania. Maluchy z naszego
partnerskiego miasta udowadniają, że wiercenie, wkręcanie
śrubek, cięcie i klejenie, zwłaszcza prawdziwymi narzędziami, daje wiele radości.
- W domu u babci mam
prawdziwe narzędzia do majsterkowania – opowiada z
przejęciem 5-letni Wynn. –
Ale do majsterkowania rzadko
używam drewna, lecz raczej
kartonu albo tektury.
Wynn jest jednym z dzieci
uczęszczających do przedszkola „Bärentatzen“. Dziś razem
z Tillem, Ilanem und Frieda
mógł wreszcie wypróbować
nowy zestaw do majsterkowania, który placówka otrzymała
w ramach projektu „Zrób
to sam”. A wszystko dzięki
Thomasowi Orlowskiemu,
wychowawcy w przedszkolu.
„W grudniu ubiegłego roku w
prasie specjalistycznej poświęconej wychowaniu przedszkolnemu przeczytałem informacje
o projekcie. Dzięki szczodrości
sponsorów zebrano środki na
zakup walizek z zestawem do
majsterkowania dla najmłodszych. Projekt skierowany był
do dzieci w wieku 3 – 12 lat,
uczęszczających do placówek
przedszkolnych, szkół pod-
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stawowych, świetlic oraz do
stowarzyszeń działających na
rzecz dzieci. Zgłosiliśmy do
akcji nasze przedszkole i jeszcze w grudniu UM w Torgau
otrzymał informacje, że nasze
zgłoszenie zostało rozpatrzone
pozytywnie. Oprócz walizki z
narzędziami do majsterkowania o wartości 650 Euro – w
całych Niemczech otrzymało
ją 250 placówek- przysłano
nam również zestaw „Zrób to
sam” o wartości 200 Euro.
Ines Keil, dyrektor przedszkola, cieszy się z tego upominku. „Te narzędzia będą
bardzo przydatne. W tym roku
planujemy kilka interesujących
projektów. Właśnie rozbudowujemy zadaszenie nad
miejscem do przechowywania
pojazdów dziecięcych. Dzieci
będą miały wielką frajdę, gdy
będą mogły pomagać w tej
pracy.
Tekst: Tilo Schroth
Zdjęcia: UM Torgau
Tł. i red. w j. polskim:
Dominika Kuleba

Till, Wynn, Frieda i Ilan rozpakowują walizkę
z zestawem do majsterkowania , którą dzięki
szczodrości sponsorów przedszkole otrzymało w
ramach projektu Zrób to sam.

Bärentatzen (w tłumaczeniu: Łapki niedźwiadka)
to publiczna placówka obejmująca jedną grupę
żłobkową i 4 przedszkolne, do której uczęszczają
dzieci. Przedszkole znajduje się w centrum miasta w
nowo wybudowanym, piętrowym budynku. Posiada
duży i bardzo ciekawie urządzony plac zabaw, a
dodatkową zaletą jest bliskość parku miejskiego. Od
2016 r. placówka uczestniczy w ogólnioniemieckim
programie „Przedszkole językowe. Bo język to klucz
do świata”.

Przypominamy, że mieszkańcy
Strzegomia mogą osobiście
dokonywać odczytów jakości
powietrza. W budynku Urzędu
Miejskiego, na parterze, jest zainstalowana tablica elektroniczna, która na bieżąco wyświetla

wyniki modelowania jakości powietrza. Warto zatem zobaczyć,
czy w naszym mieście mamy
powody do dumy czy niepokoju i
kiedy jest największe zanieczyszczenie, a w których godzinach
powietrze jest najczystsze.

„Koperta Życia” to akcja do
której przystąpienia zachęcają
lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego. Akcja skierowana
jest do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych i polega
na umieszczeniu w specjalnie
przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o
stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym numer pesel.
Pakiet z takimi informacjami
powinien być przechowywany
w lodówce, czyli miejscu, które
jest prawie w każdym domu i
zarazem jest łatwo dostępne.

Taką „Kopertę życia” jak również samą „Kartę Informacyjną”
można odebrać w tut. Urzędzie
– Wydział Obsługi Interesantów
pok. nr 15 – parter lub w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Akcja na terenie gminy
Strzegom trwa od 2015 roku.
Przypominamy jednak, że
indywidualna „Karta Informacyjna” – dane o osobie, jest ważna
1 rok od momentu jej wypełnienia. Należy ją aktualizować,
szczególnie w danych dotyczących telefonów do najbliższych
członków rodziny, przebytych i
obecnych chorobach, jak również przyjmowanych lekach.

Koperta Życia

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
Redaguje zespół: Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. Projekt makiety i DTP: Dominik Pędziwol.
Druk: Polska Press Sp. z o. o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec

Gminne Wiadomości

Strzegom

Aktualności

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

3

W dotychczasowych 8 edycjach odnowiono w sumie 111 budynków, z czego 84 to budynki wielorodzinne, zaś 27 to budynki jednorodzinne

Odnowili budynki i wygrali
Rozstrzygnięto ósmą edycję konkursu „Odnów i wygraj” za
nota Mieszkaniowa ul. Strzeosiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury
gomska 5 w Goczałkowie
materialnej gminy Strzegom. Ogłoszenie wyników nastą- nagroda 15 tys. zł
piło 12 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego • 4. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa Jaroszów
w Strzegomiu. Na nagrody w tej edycji przeznaczono 288
36 - nagroda 15 tys. zł
tys. zł z budżetu gminy Strzegom.
Do najnowszej edycji wpłynęły 23 zgłoszenia. Wśród
budynków wielorodzinnych
zgłosiło się 16 przedstawicieli
wspólnot, w gronie budynków
jednorodzinnych – 7 właścicieli.
Burmistrza Strzegomia Zbigniew Suchyta pogratulował
wszystkim uczestnikom konkursu, podkreślając że dzięki
odnowionym elewacjom budynków nasze miasto i wsie
zmieniają się nie do poznania.
Zaznaczył również, że konkurs
będzie kontynuowany w latach
następnych.
W dotychczasowych ośmiu
edycjach odnowiono w sumie
111 budynków, z czego 84 to
budynki wielorodzinne, zaś
27 to budynki jednorodzinne
(prywatne). W sumie gmina
Strzegom przeznaczyła ze
swojego budżetu kwotę ok.
1,8 mln zł na nagrody w tym
konkursie.
Laureaci 8. edycji konkursu
(za 2018 r.):
kategoria - budynki wielorodzinne
• 1. miejsce - Wspólnota

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Mieszkaniowa Rynek 13 nagroda 40 tys. zł
2. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Kościuszki
1 - nagroda 25 tys. zł
2. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 16 - nagroda 25 tys.
zł
2. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krótka 2 - nagroda 25 tys. zł
3. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Wolska
3-5 - nagroda 20 tys. zł
4. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Kasztelańska 6-6a-6b - nagroda 15
tys. zł
4. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 32 - nagroda 15 tys.
zł
4. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 12 - nagroda 15
tys. zł
4. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 36 - nagroda 15
tys. zł
4. miejsce ex aequo - Wspól-

• 5. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Legnicka
38 - nagroda 10 tys. zł
• 6. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Kwiatowa
6 - nagroda 8 tys. zł
• 6. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rogoźnicka 32 w Goczałkowie
- nagroda 8 tys. zł
• 7. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa Al. Wojska
Polskiego 28 - nagroda 5
tys.
• 8. miejsce - Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Wałbrzyska 7 - nagroda 3 tys. zł

kategoria - budynki jednoro- Zwycięzca konkursu - Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 13
dzinne
• 1. miejsce – Bogusława Bom4 tys. zł
ba, Marian Bomba, ul. Buko- • 2. miejsce ex aequo – Barbara, Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia
wa 17 - nagroda 5 tys. zł
Danuta Hawro, ul. Szkolna
danego roku kalendarzowego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy
• 1. miejsce ex aequo – Bole13/1 w Goczałkowie - nalutego następnego roku. Środki na nagrody pieniężne pochodzą z budżetu
sław Wojtków, ul. Szkolna 3
groda 4 tys. zł
gminy Strzegom.
w Rogoźnicy - nagroda 5 tys. • 2. miejsce ex aequo – Maria
zł
Jolanta Biełous, Wacław
Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaści• 1. miejsce ex aequo – Maria
Biełous, ul. Paderewskiego
ciele, zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do
Łoś, Marian Łoś, Al. Wojska
36a - nagroda 4 tys. zł
Polskiego 64 w Strzegomiu - • 3. miejsce – Maria Sosińska, rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie, architekturę albo
historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte
nagroda 5 tys. zł
ul. Kościuszkowców 2A w
• 2. miejsce – Wiesław BłońRogoźnicy - nagroda 2 tys. wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony.
ski, Tomkowice 15 - nagroda
zł

Okiem miejskiego monitoringu
– 20 stycznia br. ok. godz. 20.15 w obrębie ul. św. Anny – Rynek kierujący pojazdem osobowym wyprzedził przed przejściem dla pieszych inny pojazd, a następnie
wymusił pierwszeństwo przejazdu
innemu kierowcy jadącemu w kierunku ul. Paderewskiego. Tylko
szybka reakcja tego kierowcy
uchroniła od tragedii na tym
skrzyżowaniu. Policja jest
już w posiadaniu zapisu z
monitoringu miejskiego.
– 22 stycznia br. ok. godz.
17.20 na ul. Kościuszki
kierujący ciągnikiem
siodłowym wraz z naczepą nie zastosował się
do znaku zakazu wjazdu
pojazdom powyżej 10
t. Zapis z monitoringu
został przesłany do Policji.
– 28 stycznia br. ok. godz. 12.00
w parku od strony ul. Dolnej
policyjny patrol interweniował
do kobiety i mężczyzny, którzy spożywali alkohol.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Przeciw wirusowi
Masz wpływ na budżet gminy Strzegom!
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w
1) od poniedziałku do piątku 3) w niedziele, święta i inne TV Strzegom
od godz. 19.00 – 22.00
dni wolne od pracy od go- - WOŚP w Strzegomiu
- Halowy turniej piłkarski „Strzegom
2) w soboty od godziny 14.00
dziny 9.00 – 20.00
Cup”
– 20.00
- „Bal przebierańców” w SCK
LUTY – MARZEC 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki Adres

Telefon

10.02 – 16.02

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

17.02 – 23.02

Śląska

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/ 855-17-75

24.02 – 02.03

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

- Zawody w wyciskaniu wielokrotnym
sztangi na ławce poziomej
- Turniej siatkówki w Goczałkowie
pod patronatem parlamentarzystów
- Rozstrzygnięcie konkursu „Odnów
i wygraj” – edycja 2018

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

Duża część podatku dochodowego od osób fizycznych
zostaje przekazana do budżetu
gminy Strzegom.
W 2019 r. zaplanowana została
w budżecie kwota ok. 22 mln
zł. Drogi mieszkańcu, złóż
deklarację podatkową PIT za
rok 2018 w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy, wpisując
miejscowość na terenie gminy
Strzegom JAKO MIEJSCE
ZAMIESZKANIA. Twoje
pieniądze zostaną przeznaczone na budżet obywatelski,
kulturę, rozwój infrastruktu-

ry, utrzymanie zieleni, sport,
Informujemy, że Gmina
rekreację, ochronę środowiska, trasy rowerowe, pomoc Strzegom rozpoczyna przyspołeczną, ochronę zdrowia i gotowania do opracowania
programu profilaktyki zdroedukację dzieci.
wotnej związanej z zakażeniami wirusem wirus brodawczaka ludzkiego (hpv).
Celem programu będzie
zmniejszenie zachorowania
na raka szyjki macicy poprzez
przeprowadzenie szczepień
ochronnych u dziewcząt oraz
edukację dotyczącą tego wirusa. O szczegółach będziemy
informować.
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W sierpniu ubiegłego roku delegacja rolników z Solidarności RI wybrała się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Nowa stacja w Stawiskach
W 2018 roku w wyniku suszy ucierpiało wiele gospodarstw rolnych
w kraju. Także w naszej gminie rolnicy zostali dotknięci suszą. Burmistrz Strzegomia - na wniosek Izby Rolniczej i po publikacji raportu
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o ilości
opadów na naszym terenie - powołał komisję do szacowania szkód w
gospodarstwach.

Po pierwszych pracach komisji okazało się, że straty w gospodarstwach w
naszej gminie są duże i znacznie zróżnicowane w zależności od rodzaju uprawy,
czego bieżące raporty IUNGu nie
potwierdzały. Najbliższa stacja IUNGu
monitorująca suszę dla naszego regionu,
z której były przesyłane kolejne raporty,
znajdowała się w Jelczu Laskowice,
przez co raporty nie były obrazem
wielkości suszy w naszej gminie.
Ze względu na ten niekorzystny fakt
urodził się pomysł, by na terenie gminy
Strzegom powstała stacja monitoringu
suszy połączona w sieci stacji IUNG. W
sierpniu ubiegłego roku delegacja rolników z Solidarności Rolników Indywidualnych wybrała się do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Na spotkaniu z ministrem Rafałem
Romanowskim rolnicy rozmawiali na
tematy związane z suszą i o możliwości
postawienia w gminie Strzegom stacji

meteo. Wtedy to właśnie delegacja Solidarności RI otrzymała wstępną zgodę
na budowę stacji.
Efektem wspólnych działań burmistrza Strzegomia i Solidarności RI było
posadowienie na gruntach jednego
z rolników w Stawiskach stacji meteorologicznej. Grunty – przekazane
bezpłatnie - spełniają wymagania
IUNGu co do warunków lokalizacji
tego urządzenia. Wybudowana stacja
meteorologiczna włączona jest do sieci
stacji IUNG w Puławach odpowiedzialnych za monitorowanie różnych
zjawisk atmosferycznych. Umożliwi
również rolnikom odczytanie ilości
opadów i temperatury powietrza, co
pomoże w prowadzeniu prawidłowej
techniki zabiegów agrotechnicznych,
a dane z tych pomiarów będą ogólnie
dostępne na stronie internetowej
Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego
we Wrocławiu.

Uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale roku 2019
nie ulega zmianie, również
konto do wpłaty pozostaje
bez zmian. Prosimy więc o
kont y nuowanie opłat y z a
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do

20. dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu,
którego dotyczy obowiązek
ponoszenia opłaty.
W p r z y p a d k u p o t r z e by
otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy
o kontakt telefoniczny tel.
74 8560 570 lub o zgłosze-

nie się osobiste do Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
pok. 16.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub
nr konta bankowego – każdy
właściciel nieruchomości oraz
mieszkaniec gminy zostanie
pisemnie poinformowany.

Dla
potrzebujących
Rada Parafialna przy
Parafii Najświętszego
Zbawiciela Świata i
Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu
zapoczątkowała inicjatywę, której celem jest
pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji
życiowej. Tą inicjatywą
jest lodówka społeczna.
Jest ona dostępna od
godz. 10:00 do 17:00 w
garażu na terenie Parafii. Potrzebujący będą
mogli skorzystać z jej
zawartości zupełnie bezpłatnie. Wszyscy, którzy
chcieliby pomóc, mogą
z ostawiać jedz enie w
lodówce, które z pewnością trafi do najbardziej
potrzebujących.

15 lutego 2019
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

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:

Strzegomianin: Czy byłaby możliwość zrobienia w
Strzegomiu normalnego kina
typu Cinema city albo Helios?
Takiego żeby było otwarte
cały tydzień i f ilmy nie były
wyświetlane z opóźnieniem.
Pozdrawiam.
Są to kina sieciowe, które na
pewno nie zawitają do Strzegomia. Dlatego też mamy
kino samorządowe, których
w Polsce jest bardzo mało.
Uważam, że jest to kino normalne – wyświetlające filmy w
bardzo dobrej jakości. Co do
opóźnień, to są one niewielkie.
Zapraszam do naszego kina.
Karolina: Dzień dobry panie
burmistrzu. Piszę w sprawie
wyjazdu z podwórka na Al.
Woj. Polskiego 58. Odkąd postawiono tam nowy parking,
wyjazd jest praktycznie niemożliwy. Z lewej strony widoczność jest niewielka, trzeba
wjechać na ulicę, żeby zobaczyć,
czy mamy wolną drogę. Wiem,
że ktoś już o to wcześniej pytał.
Czy sprawa lustra jest może w
toku? Pozdrawiam serdecznie.

C o s ł y c h a ć w n a sz y c h m i a st a c h p a rt n e rsk i c h ?

Tak. Postawione zostanie Co do spółki OSiR, jest człolustro.
nek zarządu i prezes. Kiedy
obejmowałem urząd burmiPasażer: Trzeba zaktualizo- strza w 2010 r., w jednostce
wać rozkład jazdy autobusów gminnej OSiR był dyrektor
na stronie www. Na tym, który i dwóch wicedyrektorów. W
wisi na dworcu, są naniesione międzyczasie wyremontowana czer wono poprawki. W łem dwie płyty boiska, które
tym internetowym ich nie ma. wymagają odpowiedniego
Pozdrawiam!
utrzymania. Powstało lodowiDziękuję. Poleciłem spraw- sko i przede wszystkim Delfidzić rozkład jazdy w Inter- nek, który zwiększył znacznie
necie.
zakres działalności spółki
OSiR. W spółkach ważnym
Ola: Dzień dobr y! Panie jest też fakt, by współodpoburmistrzu, czy na stanowisko wiedzialność za zarządzanie
dyrektora ZUK Strzegom był i majątek była nadzorowana
organizowany konkurs? …
przez dwie osoby. W tym
Nie, nie było konkursu. roku spółka OSiR będzie
Kiedy 4 lata temu ogłosiłem samodzielnie realizować wiekonkurs na prez esa ZUK le zadań inwestycyjnych jak
Strzegom sp. z o. o., to zgło- choćby: budowę dirt-parku
siły się dwie osoby i to spoza zgodnie z projektem wraz z
Strzegomia. Ja otwarcie mó- monitoringiem na ul. Parkowię, że dobierając kadrę do wej w Strzegomiu, wymianaszych jednostek, gdzie nie nę pompy ciepła na basenie
ma obowiązku konkursu (a tak odkrytym, projekt siłowni z
jest w spółkach), powołuję lu- częścią fitness, projekt szatni
dzi, którzy mają odpowiednie za dużą trybuną i adaptację
predyspozycje i wykształcenie pomieszczeń mieszkania i
do z ar z ądz ania z asobami starych szatni. Jak widać, jest
ludzkimi i majątkiem gminy. co robić w spółce OSiR.

„Aktywni seniorzy” dziękują

Spektakl w Podhajcach

Seniorzy wszystkich grup
uczestniczących w zajęciach
gimnastycznych w ramach
programu „Aktywny senior”
serdecznie dziękują organizatorom i pomysłodawcom
projektu na czele z burmistrzem Strzegomia za realizację
wielopłaszczyznowych działań
wspomagających aktywność
ruchową seniorów.
Szczególne wyrazy uznania
i podziękowania kierowane są
w stronę prowadzących zajęcia:
Doroty Sas i Macieja Romanowskiego za profesjonalne
podejście i niepowtarzalną
atmosferę na zajęciach.

W Domu Kultury w Podhajcach 3 lutego br. odbyło społeczeństwo i było waż- znany dr amaturg. Komesie przedstawienie „Faraonowie”, przygotowane przez nym elementem odrodzenia dia wystawiona była po raz
amatorski zespół artystów z miejscowości Hołhocze pod narodowego i kulturowego. pierwszych na scenie Teatru
Taką misję sztuka scenicz- Dramatycznego w Moskwie
Podhajcami.

na wypełniała na Ukrainie
Największa publiczną for- na. Bo to właśnie teatr miał od zawsze i tak jest też do
mą sztuki jest sztuka teatral- z awsz e istotny wpł yw na dziś. Poło ż ona w rejonie
podhajeckim wieś Hołhocze
może poszczycić się utalenUmowa o współpracy z Podhajcami została podpi- t ow a ny m i m i e s zk ań c a m i .
Świadczy o tym wystawiona
sana w 2017 r. Miasto leży na Ukrainie w obwodzie w Podhajcach w reż yserii
tarnopolskim nad rzeką Koropec. Miejscowość liczy I w a n a N e k l e g a k o m e d i a
m u z y c z n a „ Fa r a o n o w i e ” .
28 tys. mieszkańców.
Autorem sztuki jest Aleksiej Fedorowicz Kolomijec,

i mimo, że powstała w latach
50-tych ubiegłego stulecia,
nadal jest aktualna. Spektakl w Podhajcach spotkał
się z ogromnym uznaniem
publiczności – brawom nie
było końca.
Tekst: Tetjana Lewkowicz
Zdjęcie: UM Podhajce
Tłumaczenie i redakcja
w j. polskim: Dominika
Kuleba

- Dziękujemy za umożliwienie
nam utrzymania odpowiedniej
sprawności nie tylko fizycznej, ale
i psychicznej, co wiąże się z poprawą komfortu życia codziennego, a tym samym ma zbawienny
wpływ na pozytywne myślenie –
mówi Maria Wojnowska, jedna
z uczestniczek zajęć.
Uczestniczenie w zajęciach na
basenie Dolnośląski Delfinek,
jak również w hali sportowej to
nie tylko poprawa sprawności
fizycznej, ale także oderwanie się
od problemów życia codziennego,
spotkania z przyjaciółmi oraz
komfort psychiczny.
red
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Księża wydawali metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich dokumentów”. W ten sposób ratowali ich życie

Jest nowa wystawa czasowa
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej
wypożyczonej z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (oddział Muzeum
Wsi Kieleckiej). Ekspozycja przedstawia historię zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej
oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli.
Na ponad 40 plansz ach
znajdują się: z djęcia, dokument y, relacje Polaków
ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów
partyzanckich: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Narodowych Sił Zbrojnych,
któr z y nie t ylko ratowali
Żydów, ale również wspo-

magali ludność, która taką
pomoc niosła. Podziemie
zbrojne chroniło przed konfidentami czy szantażystami, fabrykowało dokumenty
tożsamości dla zbiegłych z
getta bądź wyszukiwało bezpieczne kryjówki. W pomoc
zaangażowało się również
polskie duchowieństwo, które

dawało schronienie dzieciom
żydowskim w ochronkach,
sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez
działające kuchnie Caritasu.
Księż a wydawali metr yki
chrztu, dzięki którym Żydzi
mogli starać się o uzyskanie
„aryjskich dokumentów”.

Heroiczna postawa często niosła ze sobą tragiczne skutki, wiele przykładów pokazuje,
że odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast regionu kieleckiego prowadziła do
eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali, jak i tych, którym tę pomoc niesiono.
Optymistycznym był fakt, że wiele z historii przedstawionych na wystawie kończyło
się szczęśliwie, gdy Polacy i Żydzi doczekali wspólnie końca wojny.
Wystawa będzie prezentowana do 10 marca br.

Pierwsza wywózka, największa oraz najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar, objęła blisko 140 tys. osób (wg innych źródeł 200 tys.)

Hołd dla Sybiraków
Minęło właśnie 79 lat od pierwszej masowej deportacji obywateli
polskich w głąb ZSRR. Mieszkańcy naszego miasta pamiętali
o tym wydarzeniu i złożyli hołd Sybirakom 13 lutego br. przed
pomnikiem Bezimiennej Matki Sybiraczki.

Członkowie strzegomskiego
Koła Sybiraków na czele z prezesem Jerzym Orabczukiem, władze Strzegomia i przedstawiciele
zaprzyjaźnionych organizacji
pozarządowych złożyli pamiątkowe wiązanki kwiatów i zapalili
znicze przed pomnikiem. Wśród
uczestników uroczystości – co
warto podkreślić - byli uczniowie
PSP nr 3 i PSP nr 4 oraz przed-

stawiciele klasy mundurowej LO
w Strzegomiu, dla których była
to cenna lekcja historii.
Pierwsza wywózka, największa
oraz najbardziej tragiczna pod
względem liczby ofiar, objęła blisko 140 tys. osób (wg innych źródeł 200 tys.). Kolejne trzy miały
miejsce w okresie od kwietnia
1940 r. do czerwca 1941 r.

Konkurs!

Co w kinie SCK?
Maraton „Planeta singli 1,
2 i 3”
15.02.2019 r. – cz. 1 godz.
17.00
cz. 2 godz. 19.30
cz. 3 godz. 21.40
bilet: maraton (3 filmy) 35
PLN/ jeden film: 18 PLN
Więcej o kinie:
www.sck.strzegom.pl,

„Planeta singli 3”
17.02.2019 r. o godz. 16.00 i
o godz. 18.00
23.02.2019 r. o godz. 16.00 i
o godz. 18.00
24.02.2019 r. o godz. 16.00 i
o godz. 18.00

fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem:

sck@sck.strzegom.pl

Wygraj wejściówki do Kina SCK !
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:

24 lutego br. w Hollywood odbędzie się kolejna ceremonia wręczenia Oscarów. Który raz będą wręczane
nagrody filmowe?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na film wyświetlany w dniu 17 lutego 2019 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
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Nikt nie narzekał na nudę - Zapewniliśmy dzieciom odpoczynek i relaks oraz możliwość pozytywnego rozwoju osobistego – mówią organizatorzy

Bombowe ferie z „Czwórką”
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” zorganizowało zimowisko w miejscu zamieszkania dla dzieci w wieku szkolnym. W wypoczynku wzięło udział 90 dzieci pozostających w
mieście lub na wsi w okresie ferii zimowych. Zajęcia odbywały się od 28 stycznia do 1 lutego
br., w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Strzegom.
- W czasie pięciu wypełnionych zajęciami dni, zapewniliśmy dzieciom odpoczynek
i relaks oraz możliwość pozytywnego rozwoju osobistego poprzez zastosowanie
zarówno elementów kultury,
edukacji, aktywności sporto-

wej, jak i kształtowanie odpowiedniej postawy do życia
oraz eliminowanie rożnego
rodzaju nałogów – mówią
organizatorzy.
Podczas tego tygodnia dzieci
obejrzały w SCK film „Mary
Poppins powraca” i spektakl

„Czerwony Kapturek” w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Wyjechały również
do Zagrody Edukacyjnej „Marianówek” w Dobrocinie, gdzie
uczestnicz ył y w zajęciach
edukacyjnych „Od ziarenka
do bochenka”.

Wszyscy uczestniczyli co- profilaktyki uzależnień obej- jak: integracja, samoocena,
dziennie w zajęciach z zakresu mujących zagadnienia takie uzależnienia, asertywność.

Zajęcia plastyczne decoupage oraz warsztaty wykonywania slimów, rozwinęły dziecięcą wyobraźnię. Natomiast rozgrywki sportowe nauczyły rywalizacji „fair play”, a spacery po mieście
przybliżyły najbliższą okolicę. Nikt nie narzekał na nudę. Należy dodać, że organizację ferii
wsparła także piekarnia FSB.

Zajęcia były bardzo interesujące i przysporzyły dzieciom wiele radości

Mała ojczyzna, wielka kultura…
Koncert „Stanisław Moniuszko - kompozytor narodowy ” w Narodowym
Forum Muzyki i zajęcia
edukac yjne „Motanka magiczna laleczka” w Muzeum Etnograficznym to
kolejne atrakcje, z których
skorzystali uczestnicy realizowanego w PSP nr 4 w
Strzegomiu projektu „Mała
ojczyzna, wielka kultura”
finansowanego ze środków timedialnej przybliżył widzom którzy z różnych stron świata
życie i twórczość Stanisława przybyli na Dolny Śląsk, przyFundacji PZU.
- Duże wrażenie wywarł na
nas sam budynek Narodowego
Forum Muzyki - monumentalna przestrzeń, piękna sala
koncertowa. Na scenie, oprócz
orkiestry symfonicznej, wystąpili śpiewacy operowi, a całość
prowadził konferansjer, który
przy pomocy prezentacji mul-

Moniuszki. W trakcie koncertu
usłyszeliśmy między innymi
fragmenty opery „Straszny
dwór”, słynną „Prząśniczkę”
i muzyczno-wokalną wersję
„Dziadów” Adama Mickiewicza – opowiadają uczniowie.
Pobyt w Muzeum Etnograficznym uświadomił dzieciom
skomplikowane losy przodków,

wożąc tutaj swoje zwyczaje,
obrzędy, stroje regionalne,
wyposażenie domów. Każdy
uczestnik wycieczki wyszedł
z lekcji muzelanej z własnoręcznie wykonaną motanką,
czyli szmacianą laleczką, która
według dawnych wierzeń ludowych miała moc spełniania
życzeń.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
Od 21 marca 2019 r. rozpocznie się w gminie Strzegom nabór do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych a
od 3 kwietnia 2019 r. nabór
do klas I publicznych szkół
podstawowych.
W dniach od 21 marca
do 29 marca 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających
do danego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej mogą
złożyć na kolejny rok szkolny 2019/2020 deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym

przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole
podstawowej.
Tym samym dzieci te bez
udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym od 1 września
2019 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w
danym przedszkolu oraz na
jego stronie internetowej.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy
szkoły podstawowej na rok
szkolny 2019/2020. Dzieci
te przyjęte zostaną do szkoły

z urzędu. Wzory zgłoszenia
i oświadczenia rodziców o
miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne
w sekretariacie szkoły oraz na
stronie internetowej szkoły.
Obwody szkół oraz dokumenty określające kryteria
postępowania rekrutacyjnego
dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w
zakładce „oświata”
Szczegółowe informacja
na temat kryteriów i terminów rekrutacyjnych podamy w następnym wydaniu
„Gminnych W iadomości
Strzegom”.

•

•

•

•

••

••

PRZ YC IN AM Y K ILO G RAMY
Fakt: plecaki naszych dzieci
są za ciężkie!
Zgod nie z zale ce niami Głów nego
Inspek tora Sani tar nego, waga
tornistra nie powinna przekraczać
10–15 % masy ciała dziecka.
Co drugi uczeń w wieku 6–9 lat
nosi tornister, którego waga
przekracza 10% masy ciała dziecka
Nawet 6–7 kg waży plecak dziecka
objętego edukacją
wczesnoszkolną!
1,94 kg – tyle ważył najcięższy
PUSTY plecak;
Ciężkie bidony, termosy i
śniadaniówki do dodatkowy
1 kg na pleckach
Twojego dziecka

WYP RA WKA
SZ KO LN A
WYBIERZ PLECAK LEKKI;
Z REGULOWANYMI
SZELKAMI;
BEZ KÓŁEK - TO RZADKO
WYKORZYSTYWANA
FUNKCJA A DODATKOWY
CIĘŻAR.
ZESZYTY W MIĘKKIEJ
OKŁADCE;
Z MAX. 32 KARTKI.

zródło: lekkitornister.org

LEKKI TORNISTER
W GMINIE STRZEGOM
RED. KOMISJA ZDROWIA
/ KOMISJA OŚWIATY/PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BURMISTRZ STRZEGOMIA

BIDONY, ŚNIADANIÓWKI,
PIÓRNIKI - WAŻNE
ŻEBY BYŁY LEKKIE.
TO ZWYKLE
DODATKOWY 1 KG NA
PLECACH DZIECKA.

Wsie
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Przebudowa zakończona!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Przywrócona zostanie m.in. funkcja wieży widokowej stanowiącej element murów

Mamy dofinansowanie
Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Rogoźnicy. Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w kwocie 171 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę i remontu murów i wieży w zabytkowym
parku w Rogoźnicy. Umowa na realizacją tego zadania została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania
socjalne w Jaroszowie została
zakończona.
W wyniku realizacji projektu
powstał dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny składający
się z 21 mieszkań socjalnych, w
tym 2 mieszkania na parterze
budynku zostały przystosowane do zamieszkania przez
osoby niepełnosprawne. Każde z mieszkań posiada wła-

sne ogrzewanie elektryczne
i standard wykończenia do
zamieszkania. Począwszy od
grudnia 2018 r., trwają procedury zasiedlania budynku.
W kubaturze budynku
mieszkalnego na parterze
jednego ze skrzydeł zostały
wydzielone pomieszczenia
pełniące funkcję świetlicy. W
lokalu tym będą realizowane
usługi społeczne dla mieszkańców.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2.563.579,47 zł, w tym
wartość dotacji 987.829,65 zł.

Szkolenie dla rolników
We w t o r e k , 2 6
lutego br. o godz.
10.00 w sali balowej Strzegomskiego Centrum Kultur y II (ul. Padere wskiego 1, nad
B oh u n e m ) o db ędzie się szkolenie
dla rolników z te-

renu gminy Strzeg o m . Te m a t a m i
szkolenia będą:
dyrekt ywa az otanowa, ogólne informacje z KOWR
Wrocław i ARiMR
oddział Świdnica.
Serdecznie zapraszamy!

Jest to pierwsze działanie
inwestycyjne ukierunkowane
na przywrócenie utraconych
i nadanie nowych funkcji zabytkowemu rogoźnickiemu
parkowi. Gmina chce poprawić
estetykę i bezpieczeństwo w
obrębie zabytkowych murów.
Przywrócona zostanie także
funkcja wieży stanowiącej element murów, która w zamyśle
projektantów parku miała pełnić funkcję belwederu (wł. belvedere od bello - piękny, vedere
- widzieć), tj. miejsca, z którego możliwe było podziwianie
kompozycji założenia parkowego. Aktualnie ze względu na
zły stan techniczny – wieża nie
może być wykorzystywana jako
punkt widokowy.
Z myślą o osobach o ograniczonej mobilności (seniorzy,
osoby z niepełnosprawnościami) oraz dzieciach, w wieży
zainstalowane zostanie innowacyjne urządzenie, dotychczas
niestosowane w dolnośląskich
obiektach turystycznych o po-

dobnym znaczeniu i randze.
Będzie to elektroniczny peryskop, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne.
Urządzenie będzie składać się
z umieszczonej na wieży kamery o pełnym zakresie obrotu
(360°), połączonej z dwoma
wyświetlaczami LCD, zlokalizowanymi w pozbawionym
barier architektonicznych przyziemiu wieży. Jeden wyświetlacz
zostanie umieszczony na wysokości ok. 1 m i przeznaczony
będzie do wykorzystywania
przez użytkowników o niskim
wzroście (np. dzieci) oraz osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Drugi wyświetlacz
znajdzie się na wysokości ok.
1,5 m z przeznaczeniem dla
pozostałych użytkowników.
Dzięki peryskopowi park
stanie się atrakcyjnym miejscem
nie tylko dla mieszkańców, ale
także dla przynajmniej części z
kilkudziesięciu tysięcy turystów
rokrocznie odwiedzających
muzeum Gross-Rosen.

Sukces jaroszowianina
W karierze sportowej siatkarza Przemysława Sypko z ną Gwardii jeszcze półfinały
Jaroszowa przybyło kolejne wyróżnienie. Po sukcesach i finały Mistrzostw Polski
sportowych w kategorii kadetów przyszła pora na medale Juniorów.
Strzegomscy kibice piłki
w kategorii juniorów.

Po raz kolejny jego drużyna
KS Gwardia Wrocław zdobyła
tytuł Mistrza Dolnego Śląska.
Od dwóch lat Przemek jest
kapitanem i liderem wrocławskiego zespołu. Uczy się w
liceum we Wrocławiu. Ciężką pracą i sportową postawą
zdobył zaufanie trenerów i
kolegów z drużyny. Swoją

siatkarską przygodę rozpoczynał w grupie młodzików
sekcji piłki siatkowej AKS-u
Strzegom. Choć nadal pozostaje zawodnikiem naszego
klubu, grając we Wrocławiu
na tzw. wypożyczeniu, marzy
o wy stępach ligowych na
najwyższ ym poziomie. W
drodze na szczyt przed druży-

siatkówki mogą
zobaczyć drużynę mistrzów
Dolnego Śląska
16 lutego br. w
hali OSiR
(godz. 16.00).
Przeciwnikiem miejsc owego A KS
-u będzie właśnie drużyna

Gwardii Wrocław
w meczu III ligi
piłki siatkowej.
Zapraszamy do
kibicowania.

Zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a jego najważniejszym zadaniem jest wybór sołtysa i rady sołeckiej

Wybory sołeckie 2019
Rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Strzegom na
kadencję 2019-2024.
Zmiana w Rogoźnicy
11 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie w Rogoźnicy.
Mieszkańc y zgłosili dwie
kandydatury: dotychczasowego sołtysa – Henryka Radkowskiego i radnego RM w
Strzegomiu - Pawła Gołębia.
W wyniku tajnego głosowania
więcej głosów otrzymał ten
drugi (56–42) i to on zastąpi
zasłużonego dla miejscowej
społeczności Henryka Radkowskiego na stanowisku
szefa wsi. Wolą mieszkańców
członkami rady sołeckiej zostali: Łukasz Rostkowski,
Małgorzata Hałajec, Paweł
Marciniuk, Wojciech Bod-

nar, Jolanta Mędrek i Renata Moor, Wiesławę Malicką,
Zydroń.
Macieja Kołodyńskiego i
Krystynę Rzeczycką.
Status quo w Godzieszówku
Dzień później wybrano soł- W Kostrzy na razie bez
tysa i radę sołecką wsi Godzie- nowego sołtysa
szówek. Tu nie było żadnej
12 lutego br. odbyło się
niespodzianki. Mieszkańcy również zebranie wiejskie
zgłosili tylko jedną kandydaturę w Kostrzy. Dotychczasowy
– dotychczasowego gospodarza s o ł t y s To m a s z J e z i o r s k i
Grażynę Dawidowską, która podjął decyzję o rezygnacji
w głosowaniu uzyskała bardzo ze startu w nowych wyboduże poparcie i przez kolejne rach. Mieszkańcy Kostrzy
pięć lat będzie pastowała sta- nie zgłosili żadnej kandynowisko sołtysa wsi Godzie- d a t u r y i t y m s a m y m n i e
szówek. Na członków rady wybrali nowego sołtysa. O
sołeckiej wybrano natomiast: terminie kolejnego zebrania
Annę Kołosowską, Agnieszkę wiejskiego w tym sołectwie
Petko, Natalię Słociak, Annę poinformujemy niebawem.

Paweł Gołąb nowym sołtysem
Rogoźnicy

Grażyna Dawidowska ponownie
sołtysem Godzieszówka
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Gośćmi specjalnymi będą mistrzowie Zumba Fitness: Claudiu Gutu z Rumunii oraz Seluco Fernandez z Hiszpanii. I to nie koniec atrakcji

Zaproszenie na ZUMBA LOVE
Już po raz szósty w Strzegomiu odbędzie się charytatywny maraton ZUMBA LOVE, podczas którego
kilkusetosobowa grupa uczestników będzie tańczyć i pomagać potrzebującym wraz z niesamowitymi instruktorami z wielu miast w Polsce. Gośćmi specjalnymi będą mistrzowie Zumba Fitness: Claudiu Gutu
z Rumunii oraz Seluco Fernandez z Hiszpanii.

Rozpoczęcie imprezy już
w najbliższą niedzielę, tj. 17
lutego br. o godz. 15.00 w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu. Honorowy patronat objął burmistrz Strzegomia
– Zbigniew Suchyta. - Gorąco
zachęcamy do wzięcia udziału
w maratonie, gdyż cały dochód zostanie przeznaczony
na przygotowanie i wyposażenie środowiskowej świetlicy

Powalczyli
na szachownicy

Każdy uczestnik maratonu
musi uiścić wpisowe w wys.
40 zł. Osoby z publiczności
dokonują wpłaty w wys. 10
zł w formie cegiełki. Cegiełkę można kupić u wolontar iusz ek Ewa Z umba
Team. Każda cegiełka bierze
udział w losowaniu nagród
(wystarczy podać nr kontaktowy). Losowanie jest transparentne i przeprowadzone w

dniu maratonu.
Obecność podczas losowania
i maratonu nie
jest konieczna.
Serdecznie
zapraszamy do
udziału w t ym
wydarzeniu. Nie
może nikogo
tam zabraknąć!
red

W obu turniejach mali strzegomianie walczyli bardzo dzielnie i ambitnie, zajmując miejsca w ścisłej czołówce. Było warto!

Sokoły latały wysoko!

W styczniu br. odbyły się 2 piłkarskie turnieje halowe (dla
roczników: 2008 i 2009), których gospodarzem był AKS
Strzegom. Dzięki wsparciu gminy Strzegom oraz Ośrodka
Sportu i Rekreacji uczestnicy mogli rozgrywać swoje mecze
w hali OSiR oraz - na zakończenie rozgrywek - otrzymać
pamiątkowe medale i puchary. Duży wkład mieli również
rodzice naszych zawodników, którzy bardzo chętnie włączyli się w organizację zawodów.

Pierwszy turniej - dla rocznika 2009 – odbył się 20 stycznia
br. Wzięło w nim udział 8
drużyn: Gryf Świdnica, AP
Trzynastka, Ślęza Wrocław
I, Ślęza Wrocław II, Parasol
Wrocław, AKS Sokoły I, AKS
Sokoły II i AKS III.
WYNIKI:
1. miejsce – Ślęza Wrocław Ii
2. miejsce – Ślęza Wrocław I
3. miejsce – AKS Sokoły II

Tydzień później rozegrano
turniej dla rocznika 2008. Wystartowało także 8 zespołów:
Gryf Świdnica, JTS Jawor I,
JTS Jawor II, KS Silesia Żarów,
AMP Budziszów, AKS Sokoły
I, AKS Sokoły II i AKS III.
WYNIKI:
1. miejsce – JTS Jawor I
2. miejsce – AKS Sokoły II
3. miejsce – AKS Sokoły I

red

Fot. SebaT.

Kilkunastu młodych zawodników, uczniów strzegomskich szkół wzięło udział
w IX Szachowych Mistrzostwach Świdnicy, które odbyły się 26 stycznia w Klubie
Bolko w Świdnicy. W zawodach łącznie wystartowało
blisko 150 osób podzielonych
na cztery grupy wiekowe.
Dla młodych strzegomian
- ćwiczących na co dzień
szachy w swoich szkołach była to okazja nie tylko do
rywalizacji z rówieśnikami
z innych miejscowości, ale
także możliwość zdobycia
swoich pierwszych w życiu
kategorii szachowych. Sztuka
ta udała się trzem osobom.
Wojciech Zontek zdobył 4
kategorię, a Oskar Sawicki i
Hanna Wójcik – 5 kategorię
szachową.
Wyniki zawodników ze
Strzegomia:
Grupa B (juniorzy od 11
do 14 lat)
9 miejsce Marcel Głąbała,
29 - Tymoteusz Wiącek
Grupa C (juniorzy od 9 do
10 lat)
5 – Wojciech Zontek, 25
– Oskar Sawicki, 32 – Urszula Strażyc, 33 – Zuzanna
Włodarczyk, 34 – Hanna
Wójcik, 35 – Aleksandra
Wiśniewska, 37 – Ksawery
Wiącek
Grupa D (juniorzy do lat
8)
19 – Igor Kołtoń, 25 – Karol Okuniewicz, 30 – Wiktoria Kozłowska

opiekuńczo-wychowawczej
„a-cademia” w Strzegomiu,
która będzie przeznaczona
dla dzieci z trudną sytuacją
ekonomiczną i socjalną – podkreśla Ewa Zapolna, liderka
Ewa Zumba Team. - Będzie
to miejsce przyjazne każdemu
dziecku potrzebującemu ciepła,
odpoczynku, zabawy, rozmowy,
pomocy w nauce – dodaje organizatorka.

Ogłoszenia

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, zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy nieruchomości
stanowiących własność
Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 42/B/2019,
43/B/2019, 44/B/2019,
45/B/2019, 46/B/2019, 47/
B/2019, 48/B/2019, Burmistrza Strzegomia, z dnia 8
lutego 2019 roku.
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Rogoźnica – zabudowa mieszkaniowa z usługami
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
P R Z E TA R G U S T N Y N I E OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość położona na
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7,
A M – 1 , O b r. R o g o ź n i c a ,
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
28.02.2019 r. o godz. 1000 w
siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków
Górny, Rogoźnica, Graniczna,
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-

strza, 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 25.02.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z

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 fizycz-

ną, 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.

Żelazów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
P I Ą T Y P R Z E TA R G U S T N Y
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 38.070,00 zł
Wadium - 3.900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący

podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.02.2019 r. o godz. 11 00 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 powyższej 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.
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

w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25.02.2019 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.

Jaroszów – działki niezabudowane
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
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 zostanie
obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019
r. o godz. 1000 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 21.03.2019
r. o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM
– 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaro-

szowie, 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 21.03.2019
r. o godz. 1040 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 21.03.2019
r. o godz. 1100 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 21.03.2019
r. o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 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 21.03.2019
r. o godz. 1140 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 21.03.2019
r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-

darowania 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
18.03.2019 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.

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.

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, zostały
wywieszone na okres 21
dni wykazy nieruchomości
stanowiących
własność
Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/B/2019,
Nr 50/B/2019, Nr 51/
B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 lutego
2019 r.
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Gmina się zmienia

15 lutego 2019

Metamorfoza kilku miejsc
„10 years challenge” to niezwykle popularna ostatnio akcja w mediach społecznościowych. My postanowiliśmy trochę zmodyfikować tę zabawę – na wzór innych miast np. Wrocławia
- i pokazać kilka miejsc w naszej gminie, które uległy dużej metamorfozie. Zapraszamy do obejrzenia fotografii.

Przyszkolna pływalnia Delfinek w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

Nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym w Strzegomiu

Budynek socjalny w Jaroszowie

