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Dożynki Gminne za nami. Było smacznie i niezwykle kolorowo

w numerze:

Święto plonów

Warto
ich znać

Zgłoś projekty 

str. 2

Ruszył nabór projektów do budżetu obywatelskiego na 2020
rok. Jeśli nie zgłosisz swojego zadania, inni zdecydują za ciebie na co wydać Twoje ciężko zarobione pieniądze. Czas na
złożenie dokumentów jest tylko do 6 września br.

Prezentujemy dzielnicowych Komisariatu Policji w
Strzegomiu, którzy pełnią
swoje obowiązki na terenie
miasta i sołectw wchodzących w skład gminy Strzegom. Ponadto podajemy plan
tzw. działań priorytetowych
naszych dzielnicowych.
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Pacjent
w Internecie

Przepiękne wieńce, pachnące bochny chleba, smaczne potrawy – to wszystko czekało na
uczestników tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 25 sierpnia br. na strzegomskim Rynku. Starostami byli: Agata Burdzińska z Bartoszówka i Bogumił Wieszewski
ze Stawisk.
Było to wspaniałe wydarzenie, w którym udział wzięło
wiele osób. Na barwnych stoiskach
zaprezentowały się poszczególne sołectwa. Wśród
przepysznych
potraw każdy
znalazł coś
dla siebie. –
Wszystko
jest znakomite. To
prawdziwa
uczta – komentowali
mieszkańcy.
Uroczystości dożynkowe
– w tym m. in.
ceremoniał
przekazania

chleba - tradycyjnie poprzedziła msza św.
w Bazylice
Mniejszej,
którą odprawiono w in-

tencji naszych rolników. Na
mieszkańców gminy czekały
również występy artystyczne
rodzimych zespołów folklorystycznych oraz koncerty
zespołów: Maxel i Weekend.
Warto wspomnieć, że specjalna komisja oceniała nasze wsie w konkursie „Aktywne sołectwa gminy
Strzegom”. Jego rozstrzygnięcie nastąpi
w przyszłym roku.

Zapraszamy do
obejrzenia zdjęć
z dożynek na stronach
6-7.

w SKRÓCIE:

Ministerstwo Zdrowia i
Centrum Systemów Ochrony Zdrowia uruchomiło dla
pacjentów aplikację – Internetowe Konto Pacjenta
(IKP). Co to daje naszym
mieszkańcom? Co można
znaleźć na takim koncie? Jak
wejść na swój profil i czy to
jest bezpieczne?
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To grozi chorobami 
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Kąpiesz się w miejskich fontannach lub pozwalasz na to swoim
dzieciom? To może być bardzo niebezpieczne! Sprawdź jakie
zagrożenia niesie ta beztroska zabawa.

Wraca
kino SCK

Ważna zbiórka 
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20 sierpnia br.ruszyła zbiórka pieniędzy na ważny cel:„Budowę Pomnika
Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie”,gdzie w czasie II wojny światowej znajdowały się obozy,w których były osadzone dziewczęta,polskie
Żydówki - więźniarki Filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen,jeńcy
wojenni oraz robotnicy przymusowi. Warto dorzucić się do zbiórki.

w SKRÓCIE:

Już od siódmego września
br. znów będzie można dać
się zaczarować i przenieść
w świat bajek i filmów. SCK
przygotowało bowiem bogatą ofertę zarówno dla
tych małych, jak i dorosłych
widzów. Co zobaczymy do
końca przyszłego miesiąca?
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w SKRÓCIE:

Wszystkich sympatyków kulturystyki i fitness zapraszamy
8 września br. na kolejną edycję zawodów „Kamienna
Rzeźba”. Zawody, organizowane przez Klub Sportowy
START Strzegom, odbędą się w hali sportowej OSiR.
Początek rywalizacji o godz. 10.00.

Zamkną basen
Tylko do niedzieli 1 września br. (włącznie) będzie
można skorzystać z kompleksu basenów odkrytych w
Strzegomiu. Powód? Koniec sezonu kąpielowego i zamknięcie obiektu. Po tym terminie do dyspozycji będzie
przyszkolna pływalnia DELFINEK.

Koniec wakacyjnej laby

Wyrzeźbione ciała

Już w najbliższy poniedziałek – 2 września – rozpocznie
się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom, tym dużym
i małym, życzymy wielu sukcesów w nauce i rozwijaniu
swoich zainteresowań. A już… 26 czerwca 2020 r. znów
będą wakacje!
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

30 sierpnia 2019

Prezentujemy dzielnicowych Komisariatu Policji w Strzegomiu, którzy pełnią swoje obowiązki na terenie miasta i sołectw wchodzących w skład gminy Strzegom

O n i pi l n u j ą n a s z e g o b e zpi e c z e ń s tw a

dzielnicowy, mł. asp.
Ewelina Fitas
nr tel: 74-854-90-82,
797-306-407
e-mail: dzielnicowy.
strzegom1@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w
Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom

dzielnicowy, asp. Mariusz
Niemczyk
nr tel: 74-854-90-82,
797-306-402
e-mail: dzielnicowy.
strzegom2@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w
Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom

Rejon służbowy: Strzegom, ul: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa,
Bukowa, Chopina, Cicha, Dębowa, Fiołkowa,
Granitowa, Jaśminowa,
Kalcytowa, Kasztanowa,
Klonowa, Kochanowskiego, Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka, Matejki,
Mickiewicza, Mostowa,
Niecała, Niepodległości, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Promenada, Pułaskiego, ROD
Krzyżowa Góra, ROD
Pod Kr z y ż em, ROD
Pod Lasem, Różana, Sikorskiego Władysława,
Skalna, Sosnowa, Staffa,
Świętego Jana, Witosa i
Wyspiańskiego.

Rejon służbowy: Strzegom, ul: Andersa, Bema,
Bohaterów Getta, Brzegowa, Brzozowa, Czerwonego Krzyża, Dembińskiego, Dolna, Górnicza,
Jeleniogórska, Konopnickiej, Kopalniana, Kościelna, Krótka, Kwiatowa,
Limanowskiego, Lipowa,
Malinowa, Milenijna,
Miodowa, Ogrodowa,
Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego,
Polna, ROD Lipowa,
ROD Świdnicka, Rynek,
Słoneczna, Starzyńskiego, Szkolna, Świdnicka,
Świętego Tomasza, Wałbrzyska, Wrzosowa i Wydobywcza.

starszy dzielnicowy, asp.
Rafał Gmyrek
nr tel: 74-854-90-87,
797-306-427
e-mail: dzielnicowy.
strzegom3@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w
Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom

starszy dzielnicowy, asp.
Janusz Rajczykiewicz
nr tel: 74-854-90-82,
797-306-407
e-mail: dzielnicowy.
strzegom4@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w
Strzegomiu
Rejon służbowy: Strze- ul. Czerwonego Krzyża
gom, ul: 3 Maja, Agresto- 1, 58-150 Strzegom
wa, Aleja Wojska Polskiego,
Anielewicza, Armii Krajowej, Bankowa, Bracka, Rejon służbowy: BarBrzoskwiniowa, Ceglana, toszówek, Grochotów,
Czarna, Dąbrowskiego, Jaroszów, Międzyrzecze,
Dworcowa, Gronowska, Modlęcin, Morawa, OlJagodowa, Jana Pawła II,
Kamienna, Kasztelańska, szany, Rusko, Skarżyce,
Kolejowa, Koszarowa, Stanowice.
Księdza Prałata S. Siwca,
Leśna, Morska, Obywatelska, Porzeczkowa, Reja,
ROD 3-go Maja, ROD
Aleja Wojska Polskiego,
ROD Anielewicza, ROD
Armii Krajowej, ROD
Koszary, ROD Rybna,
Rybna, Rzeźnicza, Skwer
Sybiraków, Strzelnicza,
Szarych Szeregów, Świętej Anny, Świętej Jadwigi,
Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wolska, Wspólna i Zielona.

dzielnicowy, mł. asp.
Paweł Kiełbowicz
nr tel: 74-854-90-77,
797-306-426
e-mail: dzielnicowy.
strzegom5@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w
Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża
1, 58-150 Strzegom
Rejon służbowy: Goczałków, Goczałków
Górny, Godzieszówek,
Granica, Graniczna, Kostrza, Rogoźnica, Stawiska,Tomkowice, Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka.
Ulica Olszowa jest rekomendowana do dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt przebudowy drogi wyniesie
ok. 2 mln zł

Działania priorytetowe naszych dzielnicowych
Podajemy plan tzw. działań priorytetowych naszych dzielnicowych,
którzy wytypowali największe zagrożenia w swoich rejonach. Plan
działań realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
• mł. asp. Ewelina Fitas (rejon służbowy nr 14)
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 14:
Dzielnicowy mł. asp. Ewelina Fitas przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nadużywania alkoholu i regularnego łamania przepisów kodeksu wykroczeń na terenie parku przy ul.
Paderewskiego w Strzegomiu w okolicy Strzegomskiego Centrum
Kultury oraz placu zabaw dla dzieci.
• asp. Mariusz Niemczyk (rejon służbowy nr 15)
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 15:
Dzielnicowy asp. Mariusz Niemczyk przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nadużywania alkoholu i regularnego
łamania przepisów kodeksu wykroczeń w rejonie parku przy ul. Dolnej i Wałbrzyskiej w Strzegomiu.
• asp. Rafał Gmyrek (rejon służbowy nr 16)
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 16:
Dzielnicowy asp. Rafał Gmyrek przeprowadza działania priorytetowe
związane z problematyką nadużywania alkoholu i regularnego łamania przepisów kodeksu wykroczeń na terenie parku miejskiego przy
ul. Kasztelańskiej za sklepem Netto.
• asp. Janusz Rajczykiewicz (rejon służbowy nr 17)
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 17:
Dzielnicowy asp. Janusz Rajczykiewicz przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nadużywania alkoholu i regularnego łamania przepisów kodeksu wykroczeń w rejonie skrzyżowania
ulic: Strzegomskiej i Świebodzkiej w Stanowicach.
• mł. asp. Paweł Kiełbowicz (rejon służbowy nr 18)
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 18:
Dzielnicowy mł. asp. Paweł Kiełbowicz przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nadużywania alkoholu i regularnego łamania przepisów kodeksu wykroczeń w rejonie ul. Kościuszki
w Kostrzy.

Jeśli tego nie zrobisz, inni mieszkańcy zdecydują na co wydać twoje ciężko zarobione pieniądze. Jak to możliwe i o co chodzi?

I Ty możesz zostać bohaterem!
Burmistrz Strzegomia zaprasza do składania propozycji projektów zadań inwe- Jakie zadania można zgłosić?
stycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Projekty Wyodrębniono dwie kategorie zadań
realizowanych w ramach budżetu obymożna składać od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.
watelskiego:
1. zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł,
2. zadania duże, których szacunkowa
wartość przekracza kwotę 50 000 zł i
jednocześnie nie przekracza kwoty 300
000 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter
inwestycyjny i mieścić się w zakresie
zadań własnych gminy.

Kiedy promować projekt wśród
mieszkańców?
22 września 2019 r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista
projektów podlegających głosowaniu
w miejscowych środkach przekazu
oraz na stronie internetowej www.
strzegom.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 1 do 24 października 2019
r. będzie czasem promocji projektów
podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo złożyć każda
osoba fizyczna, będąca mieszkańcem
miasta Strzegom.

Gdzie, jak i kiedy można głosować
na projekty?
Głosowanie zaplanowano na 25 – 27
października 2019 r. Lokal wyborczy
podobnie jak w latach ubiegłych bę-

Jednym ze zrealizowanych projektów w ramach budżetu
obywatelskiego była budowa parku kalistenicznego w pobliżu
Strzegomki. Projekt złożyła Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu.

Gminne Wiadomości

Strzegom

Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na formularzu
zgłoszeniowym zawierającym co najmniej
15 podpisów osób popierających projekt.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
stronie www.strzegom.pl,a także w Punkcie
Konsultacyjnym.Należy go wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym.

dzie się znajdował w Urzędzie Stanu
Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17
i będzie czynny w nw. godzinach:
25.10.2019 r. (piątek) 15.00-19.00
26.10.2019 r. (sobota) 9.00-19.00
27.10.2019 r. (niedziela) 9.00-19.00
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.
Kiedy poznamy wyniki głosowania?
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone
do dnia 8 listopada 2019 r. na stronie
internetowej www.strzegom.pl i w
Biuletynie Informacji Publicznej w
zakładce „Budżet Obywatelski Miasta
Strzegom”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.strzegom.pl w zakładce Budżet
Obywatelski na 2020 rok oraz pod numerem telefonu
74 8560 565.
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Ulica Olszowa – od drogi wojewódzkiej do firmy drobiarskiej – jest rekomendowana do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wieści z sierpniowej sesji
Zmiany w budżecie gminy
Strzegom podyktowane nowymi zadaniami inwestycyjnymi i
przebudową ul. Olszowej – to
najważniejsze informacje z
sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 22
sierpnia br.
W związku z otrzymaniem
informacji z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu o rekomendowaniu
zadania „Przebudowa ciągu
dróg gminnych nr 110734D i nr
121001D w Strzegomiu - Etap
II (Olszowa droga dojazdowa

do gruntów rolnych - Etap II)
(Przebudowa drogi gminnej
110734D - ul. Olszowa w Strzegomiu - Etap II) do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, radni dołożyli
kwotę blisko 468 tys. zł. Koszt
przebudowy drogi wyniesie ok.
2 mln zł.
Zwiększono także wydatki
o kwotę ok. 227 tys. zł – na
zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla
OSP w Jaroszowie” w związku
z przeprowadzeniem postę-

powania w trybie przetargu
nieograniczonego, po otwarciu
którego okazało się, iż środki
zaplanowane w budżecie są
niewystarczające. Koszt zakupu
samochodu to kwota blisko
987 tys. zł, z tego dotacja z
Narodowego/Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 130
tys. zł, z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
230 tys. zł, dofinansowanie z
budżetu gminy Strzegom ok.
627 tys. zł.
W związku z możliwością
pozyskania dofinansowań na

budowę lokali mieszkalnych
spełniających warunki gminnego zasobu mieszkaniowego oraz
mieszkań chronionych, a także
dużym zapotrzebowaniem na
takie lokale w gminie Strzegom,
radni przeznaczyli 30 tys. zł na
dokumentację projektową na
zadanie pn. „Budowa budynku
mieszkalnego przy ul. Armii
Krajowej w Strzegomiu”.
Z e sz cz egółową treścią
wszystkich uchwał podjętych
na sesji 22 sierpnia br. można
zapoznać się w programie esesja.
pl, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

I n t e r n e tow e K o n to P a c j e n t a
Ministerstwo Zdrowia i Centr um Systemów Ochrony
Zdrowia ur uchomiło d la
pacjentów aplikację – Internetowe Konto Pacjenta
(IKP).
Aplikacja dostępna jest pod
linkiem https://pacjent.gov.
pl/. Dzięki niej w łatwy, szybki
i bezpieczny sposób można

odnaleźć informacje o swoich
danych medycznych, które
dotychczas były rozproszone
w różnych miejscach.
Co nam to daje?
Jak wynika z informacji
resortu zdrowia, aplikacja jest
w trakcie rozwoju, ale już teraz
można odebrać i zrealizować
e-receptę, a następnie między
innymi weryfikować historię

zrealizowanych recept, mając tym samym dostęp np.
do dawkowania jakie zalecił
lekarz, czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie
leków.
Logując się do IKP, uzyskujemy również dostęp do
historii swoich wizyt, za które
zapłacił Narodowy Fundusz
Zdrowia, a w przypadku rodzi-

ców również do analogicznych
danych dla swoich dzieci.
Za pomocą tej aplikacji
można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć
się o możliwości skorzystania
z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
To tylko część funkcjonalności IKP, a praktycznie z
każdym kwartałem, będzie

ich coraz więcej. Wkrótce w
IKP będzie można sprawdzić
między innymi swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub
położnej podstawowej opieki
zdrowotnej.

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest
założony.
2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu
Zaufanego.
Jak wejść na IKP?
Warto zwrócić uwagę, że loDostęp do IKP może uzy- gowanie do IKP poprzez Proskać każdy, za pomocą dwóch fil Zaufany gwarantuje pełne
prostych kroków:
bezpieczeństwo danych.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Zmiany po wakacjach
Wpadli przez miejski monitoring
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
Czas pracy Urzędu Miejskiego:
10 sierpnia br. w godzinach noc- 20 sierpnia br. godz.
• poniedziałek, środa, czwartek od
w
TV
Strzegom
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
nych w CAS Karmel pracownik 09.10 na parkingu przy
8:30 do 16:00

• wtorek od 8:00 do 17:30
W soboty
14:00 – 20:00 • Relacje z Międzynarodo- techniczny obsługujący uroczysto- ul. Świdnickiej doszło do
ści związanej z XXVIII Festiwalem szkody parkingowej. Na polecenie • piątek od 8:00 do 14:30
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
wego Festiwalu Folkloru folkloru pozostawił plecak wraz z policji zapis z monitoringu został Czas pracy kasy Urzędu Miejlaptopem oraz innymi wartościo- zabezpieczony.
skiego w Strzegomiu:
w Strzegomiu
SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2019
wymi rzeczami. Po sprawdzeniu
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

25.08 – 31.08

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/632-38-28

01.09 – 07.09

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

08.09 – 14.09

Śląska

ul. Dąbrowskiego
2

tel. 74/ 855-17-75

Adres

Nr telefonu

• Mistrzostwa Europy Pony monitoringu okazało się, że plecak
został zabrany przez jego kolegę.
w Morawie
Plecak wrócił do właściciela.
• Dożynki Gminne
Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

		
           ***
10 sierpnia br. w godz. nocnych
doszło do kradzieży z włamaniem
do jednego z domów na terenie
Strzegomia. Na polecenie policji zabezpieczono monitoring
miejski.

		
           ***
20 sierpnia br. o godz. 13.50 w
parku od strony marketu NETTO
4 mężczyzn spożywało alkohol
oraz załatwiali swoje potrzeby
fizjologiczne, nie zważając na przechodzące osoby wraz z dziećmi.
Na miejscu pojawili się policjanci z komisariatu z Strzegomia,
którzy przeprowadzili czynności
służbowe.

•
•
•
•
•

poniedziałek 8:30 - 15:00
wtorek 8:30 - 16:00
środa 8:30 - 15:00
czwartek 8:30 - 15:00
piątek 8:30 - 13:30
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Burmistrz i zastępca burmistrza
przyjmują mieszkańców w sprawie
skarg i wniosków w każdy wtorek:
11:30 - 17:30.
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Wydarzenia

Godzieszówek wyróżniony
Sołectwo Godzieszówek zostało wyróżnione w kategorii
„Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi” za zrealizowanie
„Budowy otwartej strefy aktywności”. Takie wyróżnienie
nadał mu zarząd województwa dolnośląskiego. Wyniki
konkursu „Piękna wieś dolnośląska” zostały ogłoszone

30 sierpnia 2019

Pieniądze do puszek i skarbonek będzie zbierało 10 wolontariuszy. Możemy ich spotkać w naszym mieście

w pierwszej dekadzie sierpnia
br.
Uroczyste wręczenie nagród
wszystkim laureatom odbędzie się 5 października 2019
r. w Opawie (gm. Lubawka),
najpiękniejszej wsi Dolnego
Śląska 2019. Naszemu sołectwu
serdecznie gratulujemy!

Dorzuć się na szczytny cel

20 sierpnia br. ruszyła zbiórka pieniędzy na ważny cel:
„Budowę Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie”, gdzie w czasie II wojny
światowej znajdowały się obozy, w których były osadzone
red dziewczęta, polskie Żydówki
- więźniarki Filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen,
jeńcy wojenni oraz robotnicy
przymusowi. Wszyscy wykonywali niewolniczą pracę na rzecz
Trzeciej Rzeszy.
Nowy pomnik ma powstać
dla podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zbiórka potrwa do końca
grudnia br. i przeprowadzona
zostanie w całej Polsce, w tym
w powiecie świdnickim i gminie
Strzegom.

Organizatorem zbiórki jest
Komitet Społeczny Budowy
Pomnika Ofiar Reżimu nazistowskiego w Grabinie, z
siedzibą w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w
Strzegomiu, ul. T. Kościuszki 2,
58-150 Strzegom, tel. 660 456
203, e-mail: wioletta.urban@
strzegom.pl
Członkowie komitetu społecznego:
1. Wioletta Urban-Smagłowska
2. Krzysztof Kaszub
3. Tomasz Smagłowski
Komitet powołany został przy
Stowarzyszeniu Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom
„Akcja” z siedzibą w Strzegomiu, ul. I. J. Paderewskiego 36,
58-150 Strzegom.

Chcesz mieć swój udział w budowie pomnika? Wpłać pieniądze
na konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Strzegom 96 1090
2343 0000 0001 1634 4131 . Wpłaty muszą być z dopiskiem –„Na
budowę Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie”.

Kąpiesz się w fontannach lub pozwalasz na taką pozornie beztroską zabawę swoim dzieciom?

Ta woda jest przyczyną chorób

Słoneczna pogoda zachęłane pałeczkami legionelli,
ca do spędzania czasu na • schorzenia dróg oddechoświeżym powietrzu. Miło
wych,
jest ochłodzić się wówczas • zakaż enie gronkowcem,
w wodzie. Niestety, nie braktóre grozi z apaleniem
kuje amatorów kąpieli w
oskrzeli, płuc, tchawicy,
strzegomskich fontannach.
migdałków,
Przypominamy jednak, że • zakażenie paciorkowcajest to zakazane i apelujemy o
mi, które grozi zapaleniem
respektowanie zakazów.
gardła, płuc, a nawet opon
mózgowo-rdzeniowych,
Co może się stać kiedy zła- • zapalenia spojówek,
miemy ten zakaz? Możemy • zapalenia uszu,
ściągnąć na siebie choroby. • grzybice stóp,
Oto niektóre z nich:
Ponadto bakterie escherichii
• wysypki,
mogą powodować stan zapalny
• ostre zapalenia płuc wywo- dróg moczowych i pęcherza.

zdjęcie numeru

Jedna z najpiękniejszych kamienic w centrum Strzegomia –
zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie bazyliki na ul. Kościelnej
– przeszła w ostatnich tygodniach niesamowitą metamorfozę.
Nie tylko poprawiono elewację budynku, ale też wymieniono
pokrycie dachowe. Kamienica już nie będzie straszyć swoim
wyglądem strzegomian i turystów zwiedzających Bazylikę
Mniejszą.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art. 35,
ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( D z . U . z 2 0 1 8 r. , p o z .
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 Zarzą-

dzeniem Nr: 229/B/2019,
z dnia 5 sierpnia 2019
roku oraz 244/B/2019,
245/B/2019, 246/B/2019,
247/B/2019, 248/B/2019,
249/B/2019, 250/B/2019,
251/B/2019, 252/B/2019,
253/B/2019, 254/B/2019,
255/B/2019, 256/B/2019,
257/B/2019, 258/B/2019,
259/B/2019, 260/B/2019,
261/B/2019, 262/B/2019,
263/B/2019, 264/B/2019,
265/B/2019, 266/B/2019,
Burmistrza Strzegomia,
z dnia 26 sierpnia 2019
roku.

Ile błędów zrobią urzędnicy?

Liga Kobiet Polskich koło
w Świdnicy już po raz czternasty sprawdzi jak z ortografią radzą sobie… urzędnicy.
XIV Dyktando Świdnickie
odbędzie się 21 wrz eśnia
2019 r. o godz. 10.00 w sali
narad Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej
49.Organizatorzy zapraszają do pisania dyktanda
urzędników zatrudnionych
w jednostkach samorząd u ter y to r ia l nego mia sta
Ś widnica, gminy Ś widnic a, powiatu świdnic kiego
oraz firm, zakładów pracy i
urzędów. Wezmą oni udział
w dodatkowej klasyfikacji
punktowej, której zadaniem
będzie wyłonienie urzędnika
„S amorządowego Mistrza
Ortografii” oraz przyznanie
urzędowi lub zakładowi

pracy tytułu „Mistrz Ortografii”.
- Zapraszamy przedstawicieli każdego urzędu (za
wyjątkiem osób z wykształc e n i e m p o l on i s t yc z ny m ) ,
którzy będą reprezentować
placówkę w walce o puchar
ufundowany pr z ez starostę świdnickiego oraz tytuł
„Mistrz Ortografii” – zapraszają organizatorzy.
Zgłoszenie udziału w formie pisemnej lub elektronicznej prosimy przesłać na
adres: 58-100 Świdnica, ul.
Wrocławska 16, skr. poczt.
159, tel. 664 18 63 13, e-mail: lkpswidnica@gmail.com
w terminie do 19 września
2019 r.
Patronat nad imprezą objął
starosta świdnicki i prezydent miasta Świdnicy.

Celem „Dyktanda Świdnickiego” jest zachęcenie do pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności w zakresie poprawności ortograficznej, poszerzenie wiedzy ogólnej, kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, usystematyzowanie
i utrwalenie reguł i zasad pisowni polskiej.

pytania do burmistrza / W ydarzenia
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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:
Kryśka: Panie burmistrzu,
dlaczego na stronie internetowej urzędu nie ma od dłuższego
już czasu informacji o lekarzach
przyjmujących w przychodni
przy ul. Witosa? Skoro przychodnia ta nie posiada własnej
strony www. - a szkoda - to
może powinno pozostać to na
stronie urzędu. Pozdrawiam.
Nie mamy takich informacji,
dlatego ich nie zamieszczamy.
Korzystam z przychodni na

ul. Witosa i mam wiedzę, jacy
lekarze tam przyjmują. Myślę,
że publiczne ogłaszanie takich
informacji jest trudne. Lekarze
mają dyżury też w różnych instytucjach. Pani Krysiu, trzeba
zadzwonić i w ten sposób
uzyska pani informację. Pozdrawiam.
Paulina: Dzień dobry, piszę
w sprawie możliwości dzierżawy działki w ogrodach działkowych w Strzegomiu…
Bardzo przepraszam, ale
odpowiedź na pani pytanie nie
jest w moich kompetencjach.
Pytanie przekazałem panu
prezesowi ROD w Strzegomiu.
Pozdrawiam.
Anna: Witam, p. burmistrzu
czy jest pan świadomy skali
przestępczości narkotykowej w
naszym mieście? Na pewno nie.
Z autopsji wiem, że kupić u nas
amfetaminę, mefedron, trawę

czy lsd to jak splunąć. Informowałam o tym naszą policję,
przesyłałam dane ludzi, którzy
mają do tego dostęp i handlują,
ale bez rezultatu.
Problem narkotyków w Strzegomiu jak i w innych miastach
jest taki sam. Komisariat Policji
w Strzegomiu we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy i Komendą
Wojewódzką we Wrocławiu
wykonują czynności mające
na celu zatrzymanie sprawców
przestępstw. Ilość ujawnionych
przestępstw narkotykowych w
2019 - na koniec lipca jest na
tym samym poziomie, co w
analogicznym okresie zeszłego
roku. Jeżeli autor e-maila, pani
Ania, ma jakieś informacje to
zapraszam do komendanta KP
w Strzegomiu. Do 7 września
br. przyjmuje w dni robocze
w godz. 8.00-15.00, a po 7
września - we wtorki w godz.
15.00-17.00. Pozdrawiam.
Obywatelka: W itam panie bur mist r zu. Dlacz ego
16.08.2019 urząd był zamknięty? Specjalnie wzięłam wolne
w pracy, żeby załatwić sprawę,
a tu co? Rano podjeżdżam pod
urząd i zamknięte. Była karta
na drzwiach z informacją, ale
na stronie internetowej było
podane, że urząd będzie nieczynny w dniu 13.08.2019. Nie
dość że w piątki godziny pracy
są skrócone do 13.30, z tego co
widziałam (bo to przecież okres
letni), to jeszcze teraz zamknięte... Następnym razem proszę o
bardziej sprecyzowaną infor-

mację, w jakie dni i godziny
urząd jest otwarty.
Decyzja o tym, że urząd
będzie zamknięty w dniu 16
sierpnia została podjęta ze
względu na dużą liczbę urlopów pracowników i długi
weekend. Ten dzień będzie
odpracowany w sobotę, 14
września br. Na stronie www.
strzegom.pl była informacja
o zamknięciu urzędu w dniu
16.08.2019, a 13.08.2019 to
data zamieszczenia komunikatu. Pozdrawiam.
Jaaa: Witam. Pięknieje nasze miasteczko, fajnie... Mamy
już kilka ścieżek rowerowych,
masę atrakcji dla emerytów,
które tak do końca chyba nie
spełniają swojej funkcji, jest
też wiele „cudownych” pomników z granitowego serca
Polski, coraz więcej zieleni
w parkach, z atrakcjami dla
maluchów. A czy nie rzuciło
się Panu w oczy coś takiego, jak
zabłąkane dzieciaki na wyczynowych rowerach, hulajnogach
itp.? Przecież wybudowanie
jakiegoś fajnego skate parku, monitorowanego, byłoby
bardziej pożyteczne jak nic
nie mówiące często kamienne
f igury. Te kilka „gruszek betonu” sprawiłoby większą frajdę
dzieciakom, jak i ich rodzicom,
niż te „f igury, parki, siłownie,
rowery...”.
Jest dostępny skate park
przy ul. Krótkiej, a jeszcze
w tym roku doczekamy się
przebudowy dirt parku. Pozdrawiam.

Alicja: Dzień dobry, dlaczego
po zmianie wizerunku strony
internetowej miasta i gminy
Strzegom brak jest możliwości
pokazywania z kamery internetowej Rynku Strzegomia?
Operator internetowy wyłączył sygnał. Postaramy się, aby
kamera z Rynku była dostępna
na naszej stronie. Pozdrawiam.
Krzysztof: Witam, jestem
mieszkańcem gminy Strzegom
i ostatnio Panie Burmistrzu
będąc w Strzegomiu, przypomniałem sobie, że obok Bazyliki
jest wykonany nowy parking.
Moje pytanie jest następujące.
Od której strony można do niego
dojechać, czy od ulicy Kościelnej czy od ulicy Dąbrowskiego? Panie Burmistrzu czekam
na odpowiedź. Pozdrawiam,
Krzysztof.
Można dojechać od ul. Dąbrowskiego poprzez ul. Prałata
Stanisława Siwca.
Młodzież Miasta: Witam, czy
istnieje możliwość zrobienia
dodatkowej tablicy w parku
kalistenicznym informującej o
tym, że park jest przeznaczony
dla trochę starszej młodzieży?
Niejednokrotnie byłem tam
ćwiczyć i widziałem jak dzieci
obrzucają się piaskiem, wchodząc po rurkach służących do
podciągania i z nich spadają.
Mogą sobie naprawdę zrobić
krzywdę, łamiąc sobie rękę czy
nogę. Opiekunowie tych dzieci
wcale nie widzą problemu, a
jak zwraca się uwagę, to jest

niepotrzebna wymiana zdań
itd. Proszę o interwencję w tej
sprawie. Młodzież z miasta
Strzegom.
Rozważ ymy postawienie
takiej tablicy. Pozdrawiam.
Monika: Dzień dobry, chciałabym prosić pana o interwencję
do naszej policji w sprawie
codziennych szaleństw kierowców, jeśli można ich tak nazwać,
w Rynku w godzinach wieczornych (ok. godz. 22). Rynek
to nie tor wyścigowy. Szybka
jazda oraz wyścigi stwarzają
ogromne niebezpieczeństwo dla
osób spacerujących po mieście.
Zainwestował pan w monitoring, który nie służy w pełni
mieszkańcom. W zeszłym roku
przez tak brawurową szaleńczą jazdę ucierpiał mieszkaniec
Rynku, ponieważ spadła na
niego lampa, w którą uderzył
jeden z „kierowców rajdowych”.
Szczęście w nieszczęściu, ponieważ tuż obok stała dość liczna
grupa młodzieży. Strach pomyśleć, co by było gdyby w nich
wjechał. Uważam że policja
powinna zrobić z tym porządek, a nie tylko pojawiać się
w momencie, kiedy ktoś stanie
na chwilkę pod bankomatem.
Jestem mieszkanką Rynku i
widzę jak mało jest patrolowane to miejsce. Pozdrawiam
Monika.
Pytania i uwagi w temacie
bezpieczeństwa, patroli policji, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych przekazałem komendantowi policji.
Pozdrawiam.

Co s ł y c h a ć w n a s z y c h m i a s t a c h p a r t n e r s ki c h ?

O przedszkolach Kształcenie wczesnoszkolne w Podhajcach
w Horicach
W Horicach funkcjonują trzy
niezależne przedszkola oraz
jedno połączone ze szkołą podstawową. Edukacja przedszkolna
w kraju naszych południowych
sąsiadów obejmuje dzieci w
wieku od 3 do 6 lat. Dziecko
poniżej 3. roku życia nie jest
prawnie upoważnione do przyjęcia do przedszkola. Zapisy do
przedszkola na następny rok
szkolny odbywają się w maju.
Za wyjątkiem okresu wakacyjnego edukacja przedszkolna
jest obowiązkowa, jednakże nie
obejmuje dzieci z głęboką niepełnosprawnością umysłową.
Działalność placówki przedszkolnej Indianie znad potoku
Habr opiera się na programach
„Start Together” oraz „Jesteśmy
częścią Ziemi, czyli jak postrzegają ją Indianie”. Dzieci uczą się
szacunku do przyrody i poznają
zależności między człowiekiem a
naturą. W przedszkolu przebywa
84 dzieci, które są podzielone na
3 grupy wiekowe.
Koncepcja pedagogiczna
Przedszkola na ul. Husovej brzmi
„Kolorowy rok“. Obejmuje ona
wszystkie obszary edukacyjne i
jest identyczna dla wszystkich
dzieci, zmodyfikowana jedynie
dla kazdej grupy wiekowej. Do
placówki uczęszcza 94 dzieci
podzielonych na 5 grup, w tym
jedną z nich stanowi grupa
wiekowo mieszana dla dzieci z

wadami wymowy, a jedną - dzieci
z innymi wadami rozwojowymi
w różnym wieku.
Przedszkole Pod Lipou opiera się na programie „Wesoła
zagroda“, zawierającym elementy edukacji ekologicznej.
Przedszkolaki uczą się przez
bezpośrednie doświadczenia, a
zajęcia grupowe odbywają się
na przemian z indywidualnymi,
gdyż program wspiera i rozwija
indywidualne potrzeby dziecka.
W dwóch grupach wiekowych
przebywa 60 dzieci.
Mottem przewodnim szkoły
podstawowej i przedszkola Na
Daliborce jest: „Stare słowiańske
plemię obrońców przyrody“. Placówka podzielona jest na cztery
obszary tematyczne o nazwach
zwierząt: sowa, niedźwiedź,
jastrząb i wilk. Cztery zwierzęta
to także cztery szczepy tworzące
jedno podstawowe plemię. W ten
sposób dzieci uczą się na czym
polega więź całego plemienia,
rodziny i społeczeństwa. Duży
nacisk kładziony jest na bezpośrednie obserwacje przyrody i
różnorodne zajęcia poznawcze.
Do przedszkola uczęszcza 53
dzieci podzielonych na 2 grupy.
Wszystkim przedszkolam życzymy udanego startu w nowym
roku przedszkolnym!

Placówka przedszkolna „Żurawik” w Podhajcach istnieje od 29 lat i jest jedynym
przedszkolem w mieście.
Dyrektorem przedszkola jest
Oleksandra Mygelych, która
jako doświadczony i zaangażowany pedagog dąży do
unowocześnienia placówki
i pragnie połączyć edukację
z rodzicielskim wychowywaniem.

Do przedszkola uczęszcza
220 dzieci w wieku od trzech
do sześciu lat, które podzielone są na 9 grup wiekowych.
Kadra dydaktyczna składa się
z 12 opiekunów, 2 nauczycieli
wychowania muzycznego, 1
nauczyciela metodologii, 1
instruktora wychowania fizycznego, 3 wychowawców ze
specjalistycznym przygotowaniem oraz personelu pomocniczego. Wszyscy opiekunowie
posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne.
Placówka bierze udział
w programie edukacyjnym „Ja w świecie”, a
starsze grupy przedszkolne - w programie „Pewny start ”,
zawierającym elementy tańca i języka obcego.
W koncepcji przedszkola
ogromne znaczenie ma rozwój
sprawności ruchowej dzieci.
Wychowanie fizyczne ma na
Tekst: Martina Bílková celu nie tylko poprawę zdrotłumaczenie i red. w jęz. wia dziecka, ale także ćwiczepolskim: Dominika Kuleba nie dyscypliny i determinacji.

Równie istotną kwestią jest tematyczny kącik ludowo- napatriotyczno – kulturalna edu- rodowy.
kacja przedA jak wygląda
dzień

s z k o l a k ó w.
prz edszkolaBy uwrażliwić dzieci i ich ka? Jeszcze przed śniadaniem
rodziców na ukraińską kulturę dzieci uczestniczą w zajęciach
narodową, w placówce powstał ruchowych. Po pier wszym

posiłku wychodzą na obowiązkowy spacer i zabawy na
świeżym powietrzu. Czas do
obiadu to różnorodne zajęcia
edukacyjne w grupach. Po
obiedzie przedszkolaki śpią,
a potem jest czas na podwieczorek i zabawę na
zewnątrz.
D zieci otr z y mują
trzy posiłki dziennie;
koszty za wyżywienie
pokrywają w połowie
rodzice a w połowie gmina. Przedszkole czynne jest
od 8.10 do 17.10.
tekst: Galyna Pshenychniak
zdjecia: Oleksandra
Mygelych
tlumaczenie i red w j .
polskim: D. Kuleba
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Dożynki Gminne 2019

30 sierpnia 2019

Pracowici i wierni swojej ziemi rolnicy 		     

Dożynki Gminne 2019

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

		     dziękowali za tegoroczne plony
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Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

kultur a / oświata / sport

C o w k i n i e SC K ?

Już od siódmego września br. znów będzie można dać się
zaczarować i przenieść w świat bajek i filmów. Strzegomskie
kino przygotowało bowiem bogatą ofertę zarówno dla tych
małych, jak i dorosłych widzów. Co zobaczymy do końca
przyszłego miesiąca? Oto propozycje specjalnie dla Was!
07.09.2019-sb 16:00 –
Sekretne życie zwierzaków
domowych 2
18:00 – Spider-man: Daleko
od domu
08.09.2019-nd 16:00 –
Sekretne życie zwierzaków
domowych
18:00 – Spider-man: Daleko
od domu
14.09.2019 –sb 16:00 – Król
Lew
18:30 – Yesterday
15.09.2019 –nd 16:00 – Król
Lew
18:30 – Yesterday
21.09.2019-sb 16:00 – Toy

Story 4
18:00 – Pewnego razu… w
Hollywood
22.09.2019-nd 16:00 – Toy
Story 4
18:00 – Pewnego razu… w
Hollywood
27.09.2019-pt 16:00 – Dora i
miasto złota
18:15 – Na bank się uda
28.09.2019-sb 16:00 – Dora i
miasto złota
18:15 – Na bank się uda
29.09.2019-nd 16:00 – Dora i
miasto złota
18:15 – Na bank się uda

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

30 sierpnia 2019
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Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Są wolne miejsca
w przedszkolu w Stanowicach

K a l e n d a r z s zko l n y 2 0 1 9 / 2 0 2 0
W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy najważniejsze daty w kalendarzu szkolnym 2019/2020.

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - 2 września 2019 r.
wychowawczych

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe (dolnośląskie)

10 - 23 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - 26 czerwca 2020 r.
wychowawczych

6.

Ferie letnie

Informujemy, że
w Publicznym
Przedszkolu w
Stanowicach są
jeszcze wolne
miejsca dla
dzieci z gminy
Strzegom: w
grupie dzieci
młodszych 2,5
– 4-latki oraz w
grupie dzieci starszych 5 – 6-latki.
Informacji udziela
sekretariat pod numerem
tel. (74) 855 76 94.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

W YN I K I P I Ł K ARS K I E
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)
Pierwsze mecze w tym sezonie:
Gryf Gryfów Śląski – AKS 0:5, AKS – Sparta Rudna 2:1
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.

2

6

2. Chrobry II Głogów

2

3. Apis Jędrzychowice

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)
Pierwsze mecze w tym sezonie:
Unia – Górnik Boguszów–Gorce 2:1, Darbor Bolesławice
– Unia 11:0, Orzeł Witoszów - Herbapol 0:2, Herbapol –
Włókniarz Głuszyca 3:0
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Victoria Świebodzice

2

6

6

2. Herbapol Stanowice

2

2

6

3. Zagłębie Wałbrzych

4. Stal Chocianów

2

4

5. Odra Ścinawa

2

6. Lotnik Jeżów Sudecki

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)
Kolejne mecze w tym sezonie:
MKS Szczawno-Zdrój - AKS II Strzegom 2:4, AKS II –
Podgórze Wałbrzych 0:2, Sokół – Grom Panków 1:3, Iskra
Witków – Sokół 3:0 walkower
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Grom Panków

2

6

6

2. Podgórze Wałbrzych

2

6

2

6

3. Błyskawica Kalno

2

3

4. Darbor Bolesławice

2

3

4. Zieloni Mokrzeszów

2

3

3

5. Sudety Dziećmorowice

2

3

5. AKS II Strzegom

2

3

2

3

6. Górnik Nowe Miasto Wał-

2

3

6. Tęcza Bolesławice

2

3

7. Karkonosze Jelenia Góra

1

3

7. Zieloni Mrowiny

2

3

7. Sparta Przełom Pastuchów

2

3

8. Sparta Rudna

2

3

8. Górnik Boguszów-Gorce

2

3

8. MKS II Szczawno Zdrój

2

3

9. Gryf Gryfów Śląski

2

3

9. MKS Szczawno Zdrój

2

3

9. Płomień Dobromierz

2

3

10. Górnik Złotoryja

2

3

10. Unia Bogaczowice

2

3

10. LKS Piotrowice Świdnickie

1

3

11. Sparta Grębocice

2

3

11. Unia Jaroszów

2

3

11. Silesia Żarów

12. Orla Wąsosz

2

1

12. KS Walim

2

3

12. Zryw Łażany

13. Orkan Szczedrzykowice

1

0

13. Górnik II Wałbrzych

2

3

13. Iskra Witków Śląski

14. Prochowiczanka Prochowice

2

0

14. Czarni Wałbrzych

2

0

14. Karolina II Jaworzyna Śl.

2

0

15. KS Legnickie Pole

2

0

15. Włókniarz Głuszyca

2

0

15. Sokół Kostrza

2

0

16. Kuźnia Jawor

2

0

16. Orzeł Witoszów

2

0

16. Nysa Kłaczyna

2

0

1
2

3
3

2

3

źródło: www.90minut.pl

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

kultur a

Burmistrz Strzegomia, Rada Miejska w Strzegomiu,
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaroszowie,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie,
Sołtys wsi Rusko, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu,
Prezes Koła Zarządu Dolnośląskiego Związku Solidarności
Polskich Kombatantów im. ks. prałata Henryka Jankowskiego
oraz Zarząd Główny Ruchu Wolnych Demokratów

serdecznie zapraszają na

XVI SPOTKANIE RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE
w Rusku
w dniach 13 i 15 września 2019 r.
ORGANIZOWANE POD HONOROWYM PATRONATEM
JE ks. bpa Ignacego Deca - Ordynariusza Diecezji Świdnickiej
oraz Pana Zbigniewa Suchyty - Burmistrza Strzegomia

PROGRAM:
13.09.2019 r. (piątek):
- godz. 10.50 – sympozjum popularno-naukowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jaroszowie:
- referat pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu nt. „Walk
młodocianych więźniów politycznych o wolność i niepodległość narodu polskiego”;
- wystąpienie Pana mgra Tadeusza Mroza – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu
Wolnych Demokratów, byłego więźnia OPW w Jaroszowie-Rusku;
- pytania, dyskusja, pamiątkowe zdjęcia.
15.09.2019 r. (niedziela):
godz. 13.30 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Rusku.
godz. 15.00 - przejście przed obelisk z Tablicą Pamiątkową:
 modlitwa za więźniów politycznych zmarłych w OPW w Jaroszowie-Rusku i na terenie całej Polski;
 okolicznościowe przemówienia, złożenie wieńców i kwiatów pod Tablicą Pamiątkową.
godz. 15.45 – zakończenie spotkania.
ORGANIZATORZY
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ogłoszenia – Kup od Gminy!

30 sierpnia 2019

Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Strzegom
1. Działka niezabudowana nr
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni
0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto
Gminy Strzegom – Santander Bank
Polska O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 lub w kasie urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca sie
po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem
prawa własności oraz koszty
przygotowania nieruchomości do
sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
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Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość położona na
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1,
Obr. Rogoźnica, położona w
Rogoźnicy o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00013680/0.
Cena wywoławcza nieruchomości 58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący

podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.09.2019 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.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków
Górny, Rogoźnica, Graniczna,
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza,
Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 03.12.2004

r. powyższa nieruchomość
oznaczona jest symbolem 6
MU 2 zabudowa mieszkaniowa
z usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu
kulturowego.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w
trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.
Ze względu na to, że na nieruchomości działce nr 359/7,
AM-1, obr. Rogoźnica znajdują
się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny
linii niskiego napięcia wraz ze
stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe
przyszły właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży
ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 359/7,
AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz
przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja
S. A. Oddział w Wałbrzychu
i jego następców prawnych
bezpłatną bezterminową służebność przesyłu w przebiegu
linii kablowej niskiego napięcia
szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m
oraz posadowionych złączy
kablowych, stanowiska słupa
pojedynczego polegającą na
prawie do: całodobowego,
nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu
niezbędnym sprzętem) przez
służby TAURON Dystrybucja
S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania 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 09.09.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
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 przenie-

sieniem 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 przepro-

wadzony 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.

gruntów.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy najmu w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Grunty będące przedmiotem
przetargu są wolne od obciążeń
na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w dzierżawę udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania

w dniu 16 września 2019 roku,
w godzinach
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr
74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg
może zostać odwołany.
Z A P R A S Z A M Y !!!

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 74/85-60-543,
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.

Dzierżawa gruntów – Kostrza
BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY,
NIEOGRANICZONY
Na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach
działki nr 289/3, o pow. 136 m2
w Kostrzy przed budynkiem przy
ul. Kościuszki 1, z przeznaczeniem pod urządzenie ogródka
przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na
czas nie oznaczony.
Przetarg odbędzie się 19
września 2019 roku, o godz.
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr

29.
Ustala się stawkę wywoławczą
czynszu za dzierżawę gruntów
na kwotę 0,35 zł./m 2 w skali
roku. Do ustalonej w przetargu
stawki czynszu będzie doliczony
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 100 zł. w kasie
Urzędu Miejskiego lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. O /
Strzegom nr 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16

września 2019 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntów,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia zamknięcia
lub odwołania przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i
nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy
ustalona w przetargu wzrastać
będzie w przyszłości o kwotę o
jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego rodzaju

Garaż – ul. Kwiatowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny - użytkowy nr
1 - garaż o powierzchni 15,40 m²
położony przy ul. Kwiatowej 1113-15 wraz z udziałem 393/10000 w
częściach wspólnych budynku oraz
prawie własności gruntu działki nr

2579, AM -33, Obr.3 o powierzchni
0,0791 ha
Dla nieruchomości urządzona jest
księga wieczysta SW1S/00027971/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13
Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów
położonych w
obrębie 3 miasta Strzegom
przedmiotowa
nieruchomość
oznaczona
jest symbolem I.11.MW/
MN - zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna i
jednorodzinna.
Dojazd do garażu odbywa
od strony ulicy
Lipowej poprzez działkę
nr 2584, AM33, obr. 3.
W momencie
sprzedaży nie-

ruchomości na działce 2584, AM-33,
obr.3 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogi koniecznej
polegającej na prawie przejścia i
przejazdu pasem szerokości 4 m
wzdłuż działek nr 2577, 2585, AM33, obr.3 na rzecz każdoczesnego
właściciela garażu.
Cena wywoławcza nieruchomości 7.000,00 zł Wadium 700,00
zł Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
03.10.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00027971/8, Nieruchomość jest wolna od obciążeń i
praw osób trzecich.
Dla osób zainteresowanych, lokal
udostępniony będzie do oglądania
w dniu 26.09.2019 r. w godzinach
od 930 do 945.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie
urzędu lub na konto gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232 w
nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.09.2019 r. (za dzień wpłaty
wadium uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy Strzegom).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w
formie aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane
z przeniesieniem prawa własności
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
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Jak rywalizowali w europejskim czempionacie?
Reprezentanci Danii w ujeżdżeniu, Wielkiej Brytanii w WKKW oraz Irlandii w skokach przez przeszkody zdominowali jeździeckie mistrzostwa Europy w kategorii pony, które w dniach 14-18 sierpnia br. rozgrywane były na hipodromie w Morawie. Polscy zawodnicy spisali się na miarę swoich możliwości. W ME startowali jeźdźcy w wieku 12-16 lat oraz ich kuce (pony), czyli konie o wzroście do 149 cm. Dodajmy, że gmina Strzegom udzieliła dotacji dla klubu LKS Stragona w wys. 50 tys. zł.
Zdjęcia: Leszek Wójcik i Mariusz Chmieliński

