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Malownicza estakada przebiegająca przez Strzegom zostanie zmodernizowana

w numerze:

Zmiana
administratora

Festyn Dziecięcy 

str. 3

2 czerwca br. na parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu odbył się 22. Festyn Dziecięcy. Atrakcji jak zwykle
nie brakowało. Były występy artystyczne, pokazy sportowe oraz
loteria fantowa. Każdy znalazł coś dla siebie. Gwiazdą imprezy
był zespół The Cuban Latin Jazz.

Od 1 lipca br. Urząd
M i e j s k i w S t r z e gom i u
przejmuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujące m.in.
zarządzanie lokalami,
garażami, komórkami,
ogródkami i innymi nier uchomościami, w t y m
administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy Strzegom.
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Estakada do remontu!
To dobra wiadomość dla mieszkańców. PKP s.a. rozstrzygnęło
przetarg na zadanie „Modernizacja wiaduktu kolejowego
(estakady) w km 38.359 linii
kolejowej nr 302 Malczyce –
Bolków”. Całość przedsięwzięcia kosztować będzie ponad 14
mln zł. Oznacza to, że estakada
kolejowa przebiegająca przez
Strzegom zostanie wyremontowana. Będzie to doskonałe dopełnienie obecnie realizowanej
renowacji zabytkowych murów
obronnych oraz sąsiadującego z
nimi parku.
- Cieszę się, tym bardziej,
że znam temat bardzo dobrze,
ponieważ byłem jego liderem,
kiedy trzy lata temu zapadały
decyzje o rewitalizacji Grabiny i

murów obronnych. Było trudno,
ale się udało – mówi Zbigniew
Suchyta, burmistrz Strzegomia.
– Pierwsze jaskółki o tym, że
będą pieniądze pojawiły się już
w tym roku. Natomiast później
dostawałem informacje, że sprawa idzie w dobrym kierunku.
Mówiłem o tym na wielu spotkaniach, dlatego dziś taka informacja cieszy szczególnie – dodaje
burmistrz. Remont linii kolejowej
302 znacznie poprawi komunikację Strzegomia z innymi węzłami
komunikacyjnymi. Jest to także
wspaniała linia krajobrazowa w
kierunku Bolkowa.
Przypomnijmy, że estakada
kolejowa w Strzegomiu została
wybudowana w 1911 r., w związku z podniesieniem rangi linii kolejowej 302 (otwartej w 1890 r.)

w SKRÓCIE:

Baseny otwarte już niebawem

Otwarcie sezonu strzegomskiego kompleksu basenów
odkrytych zostało zaplanowane na 15 czerwca. Baseny
czynne będą od godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich
miłośników takiej formy aktywności. Dodajmy jeszcze, że
baseny co roku cieszą się dużym popularnością, zarówno
mieszkańców, jak i przyjezdnych, niezależnie od wieku.

do pierwszorzędnej, co wymagało
likwidacji większości skrzyżowań
jednopoziomowych z drogami
kołowymi. Na estakadę składa
się 45 arkad betonowych i trzy
wiadukty stalowe. Całość opasuje
łukiem od wschodu i południa
strzegomskie stare miasto. Łuk
ten liczy 630 metrów. Estakada
ta jest jedną z trzech estakad
kolejowych w Polsce. Pozostałe
dwie znajdują się we Wrocławiu i
w Gorzowie Wielkopolskim.
- Doskonała wiadomość. Ta
estakada powinna być prawdziwą ozdobą Strzegomia, więc
cieszymy, że wreszcie tak się
stanie – podkreślają mieszkańcy.
O modernizacji tego obiektu
będziemy informować w następnych wydaniach „Gminnych
Wiadomości Strzegom”.

Trwa ciągły nabór wniosków
o uzyskanie dotacji celowej
ze środków budżetu gminy
Strzegom w ramach programu
priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”
na dofinansowanie wymiany
lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub
biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła przy wsparciu
finansowym WFOŚiGW.
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Turniej Streetball
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W hali sportowej strzegomskiego OSiR–u 28 maja br. rozegrano VII Turniej Piłki Koszykowej Szkół Gimnazjalnych
Dziewcząt i Chłopców Streetball. W zmaganiach sportowych
udział wzięły drużyny dziewcząt i chłopców z ostatnich już
klas gimnazjalnych z czterech szkół z gminy Strzegom.

Jaroszów
w Erasmusie

Strefy aktywności 
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Gmina Strzegom pozyskała blisko 85 tys. zł z „Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA)”. Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi
plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku.

w SKRÓCIE:

Tradycją jest już, że rodzice przedszkolaków z „Misia
Uszatka” z okazji Dnia Dziecka, przygotowują dla nich
przedstawienie, w którym wcielają się w postacie z bajek.
Tak było i w tym roku. Dzieci obejrzały przedstawienie o
smoku wawelskim. Radości było co niemiara.
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Rodzice dzieciom

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie po raz
pierwszy gościł 19 uczniów
i 16 nauczycieli z Hiszpanii,
Estonii, Włoch i Francji w
ramach realizowanego od
września 2018 r. projektu
„YES +” będącego jednym z
wielu unijnych programów
edukacyjnych Erasmus+.
Przygotowania do tak
dużego przedsięwzięcia
trwały od kilku miesięcy.
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w SKRÓCIE:

Ukryte Skarby

Ekipa popularnego i lubianego programu telewizyjnego
„Ukryte Skarby” w ostatnim okresie nagrywała materiał
filmowy do odcinka o atrakcjach historyczno-turystycznych Ziemi Strzegomskiej. Odcinek o Strzegomiu można
obejrzeć na stronie internetowej TVP Poznań
https://poznan.tvp.pl/26072038/ukryte-skarby.
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Państwo Banaszakowie są wspaniałym przykładem, jak należy kultywować tradycje rodzinne, dzielić się miłością i być po prostu dobrym człowiekiem

Jubileusz małżeński p. Banaszaków
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 25 maja br. odbył
się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Danuty
i Ryszarda Banaszaków z Tomkowic. Uroczystość odbyła się
w obecności zastępcy burmistrza Strzegomia Wiesława Witkowskiego.
Małżonkowie poznali się w
1964 r. Pani Danuta mieszkała
w Tomkowicach i pracowała w Spółdzielni Krawieckiej
„Kopernik” w Strzegomiu. Pan
Ryszard z kolei mieszkał w Olszanach i pracował w Zakładach
Przemysłu Lniarskiego w Świebodzicach. W 1966 r. Ryszard
Banaszak został powołany do
zasadniczej służby wojskowej.
W czasie odbywania służby
wojskowej często odwiedzał
ukochaną i mile spędzali czas
na potańcówkach ze znajomymi
i projekcjach filmów w kinie.
Po odbyciu służby wojskowej
postanowili być razem.
8 września 1968 r. w kościele
pw. św. App. Piotra i Pawła w
Strzegomiu sakramentu małżeństwa udzielił im ówczesny
ks. proboszcz Jan Potępa. Po
ślubie zamieszkali w Olszanach,
gdzie urodził się syn Jarosław.

Burmistrz
Strzegomia
informuje
Na podstawie art. 35, ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018
r., poz. 2204 z póżn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres
21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność
gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 136/B/2019,
137/B/2019,
138/B/2019,
139/B/2019,
140/B/2019,
141/B/2019,
142/B/2019,
143/B/2019,
Burmistrza
Strzegomia, z dnia 4 czerwca 2019 roku.








W 1973 r. kupili gospodarstwo
rolne w Tomkowicach i mieszkają tam do chwili obecnej. W
zdrowiu i radości wychowali
troje dzieci: Jarosława, Alicję
i Edytę. Doczekali się czworo
wnucząt: Barbary, Michała,
Karola i Zofii.
Pani Danuta aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Tomkowicach, zaś pan
Ryszard w OSP. Obydwoje
cz ynnie udzielali się prz y
budowie świetlicy wiejskiej
i kaplicy, która powstała w
czynie społecznym. Wszystko,
co osiągnęli w życiu zawdzięczają swojej pracy i miłości.
Państwo Banaszakowie są
wspaniałym przykładem, jak
należy kultywować tradycje
rodzinne, dzielić się miłością
i być po prostu dobrym człowiekiem.
red

Strażacy wykazali się wspaniałym wyszkoleniem technicznym, refleksem i świetnym przygotowaniem kondycyjnym

OSP Strzegom najlepszy!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 2 maja br. był areną
zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy. W rywalizacji wzięło udział 10 jednostek.
W sumie współzawodnictwo odbywało się w trzech kategoriach
wiekowych: 12-15 lat, 16-18 lat i seniorzy.

WYNIKI:
Kategoria:
dziewczęta 12-15 lat
I miejsce – OSP Tomkowice
Kategoria:
chłopcy 12-15 lat
I miejsce – OSP Tomkowice
II miejsce – OSP Jaroszów
III miejsce – OSP Kostrza
IV miejsce – OSP Goczałków
V miejsce – OSP Granica
Kategoria:
dziewczęta 16-18 lat
I miejsce – OSP Kostrza
Kategoria:
chłopcy 16-18 lat
I miejsce – OSP Kostrza
II miejsce – OSP Goczałków
Kategoria: seniorzy
I miejsce – OSP Strzegom
II miejsce – OSP Stanowice
III miejsce – OSP Tomkowice
IV miejsce – OSP Granica
V miejsce – OSP Kostrza
VI miejsce – OSP Żelazów
VII miejsce – OSP Olszany
VIII miejsce – OSP Jaroszów
IX miejsce – OSP Goczałków
X miejsce – OSP Rogoźnica



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 135/B/2019
Burmistrza Strzegomia z
dnia 3 czerwca 2019 r.
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Atrakcji nie brakowało! Prócz scenicznych występów były atrakcje dla amatorów sprzętu wojskowego czy policyjnego, a także sporo konkursów

Festyn Dziecięcy za nami
2 czerwca br. na parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu odbył się 22. Festyn Dziecięcy. Organizatorem wydarzenia byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzegomiu, Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Siostry Elżbietanki ze
Strzegomia. Atrakcji jak zawsze nie brakowało. Gwiazdą
imprezy był zespół The Cuban Latin Jazz.
Na estradzie pojawili się
młodzi artyści, w tym świdnickie mażoretki, dzieci ze
strzegomskich szkół i przedszkoli oraz z espół Q uatt o u r, w k t ó re g o s k ł ad z i e
są uczniowie z PSP nr 2 w
Strzegomiu. Nie zabrakło
także występu zespołu folklorystycznego „Kostrzanie”
Prócz scenicznych występów
były atrakcje dla amatorów
sprzętu wojskowego czy policyjnego. Uczestnicy mieli
szansę pokonać rowerowy tor
przeszkód oraz oznakować

jednoślad przed kradzieżą.
Swoje umiejętności prezentowali sportowcy ze strzegomskiej sekcji taekwondo
i judo. Równolegle tr wały
turnieje rodzinne, szachowe
oraz tenisowe. Duże zainteresowanie, jak co roku,
wzbudziła również loteria
fantowa.
– Zawsze z niecierpliwością czekamy na to wspaniałe
wydarzenie, w trakcie którego możemy spędzić czas ze
swoimi rodzinami – mówią
strzegomianie.

Dwie powstające w gminie Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku

OSY w Strzegomiu i Jaroszowie!
Gmina Strzegom pozyskała blisko 85 tys. zł z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.
Otwarte Strefy Aktywności
będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji
i odpoczynku, w skład których
wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac
zabaw dla dzieci, strefa relaksu
i gier oraz zagospodarowanie

zieleni. Będą sprzyjać integracji
społecznej i międzypokoleniowej, ponieważ skierowane są do
różnych grup wiekowych.
W gminie Strzegom powstają
dwa tego typu obiekty. Pierwszy
z nich na ul. Anielewicza w
Strzegomiu. Zawarto już umowę

z wykonawcą robót budowlanych, które mają zakończyć się
w sierpniu. Drugi obiekt będzie
zlokalizowany w Jaroszowie – w
rejonie nowo powstałego Centrum Aktywności i Integracji

Mieszkańców Wsi Jaroszów.
Tam powstał już plac zabaw, a
w najbliższym czasie zostaną
uzupełnione pozostałe elementy,
tj. siłownia zewnętrzna, ławki i
stoliki do gier.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Okiem miejskiego monitoringu
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
• 17. Konwent Zakonu Templariuszy
3 maja br. ok. godz. 16.00 na
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 • 2. Mistrzostwa Juniorów w szachach
elewacji budynku ul. Świdnickiej
W soboty
14:00 – 20:00 • Polsko-niemieckie spotkanie dzieci „Bawmy się”
zostało napisane obraźliwe słowo
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 • IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Komendy Powiatowej przez mężczyznę. PowiadomioPolicji w Świdnicy
no prowadzącego wspólnotę
• Festyn z okazji „Dnia Dziecka” (Policja)
CZERWIEC 2019
o zaistniałym fakcie. Zapis z
• Otwarcie placów zabaw w Godzieszówku i Jaroszowie
• Festyn z okazji „Dnia Dziecka” (2 czerwca)
monitoringu z tego zdarzenia
Data pełnienia
• Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
został zabezpieczony celem wydyżuru
korzystania przez Policję.
Telewizję Internetową Strzegom
***
02.06–08.06
Vademecum
ul. Rynek 44
tel. 74/ 855-52-06
16 maja br. o 09.50 przy placu
można oglądać za pośrednictwem serwisu
zabaw ul. Czerwonego Krzyża
09.06–15.06
Centrum
ul. Witosa 5
tel. 74/ 857-19-64
mężczyzna spożywał alkohol.
Al. Wojska
Interweniował patrol Policji.
16.06 –22.06
Przy Fontannie
tel. 74/ 661-46-98
(kanał
YOUTUBE
znajduje
się
na
stronie
głównej,
pod
banerem
WAŻNE)
Polskiego 37E/31
***

www.strzegom.pl

16 maja br. ok.
godz. 10.10 w parku „Strzegomskie
Planty”trzej mężczyźni spożywali
alkohol, a jeden z nich nie zważając na przechodzące dzieci, oddał
mocz. Na miejscu interweniował
patrol Policji.
***
28 maja br. kobieta przebywająca w CAS „Karmel” zapomniała
torebkę, w której znajdowały się
dokumenty, telefon oraz portfel.
Torebkę wraz z zawartością oddano na ul. Paderewskiego.
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Wydarzenia

"
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Pomoc gminy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł

Sięgnij po dotację

"

"

"

"
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"

"

"

Trwa ciągły nabór wniosków o uzyskanie dotacji
celowej ze środków budżetu gminy Strzegom w
ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego” na dofinansowanie wymiany
lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło
ciepła przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.

"

"

"

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak
nie więcej niż 4 000,00 zł.
Przyznawana jest wspólnotom mieszkaniowym, których
członkowie korzystają z ciepła
wytworzonego we wspólnej
kotłowni (dla pojedynczego
budynku lub kilku budynków)
oraz właścicielom, współwłaścicielom nieruchomości bądź
najemcom mieszkalnych lokali
komunalnych. Dofinansowanie
udzielane jest osobno na każdy
lokal mieszkalny, budynek jed-

norodzinny lub kotłownię (w przypadku
kotłowni wspólnej).
Właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia
ich dotacją, składa
wniosek dla każdej
nieruchomości oddzielnie (obowiązuje
zasada: jedna nieruchomość - jedno
zgłoszenie).
miu, ul. Rynek 38, Wydział ObWnioski do pobrania są w sługi Interesantów, parter, pok.
Urzędzie Miejskim w Strzego- Nr 15 lub na stronie urzędu

Ochotnicy z Jaroszowa otrzymali promesę na zakup samochodu

"

Nowy wóz dla OSP Jaroszów

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

23 maja br. burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta wraz z Urszulą Olszewską, prezes zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu, odebrali z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie na kwotę 360 tys. zł. Gmina ze swojego budżetu
dołoży do tej inwestycji 400 tys. zł
Nowy wóz zostanie zakupiony w drodze przetargu, którego
rozstrzygnięcie zaplanowano
na listopad. Promesy otrzymały
w sumie 34 jednostki OSP z
Dolnego Śląska.
To nie koniec dobrych informacji dla strażaków z OSP
Jaroszów, ponieważ niebawem
do użytku zostanie oddana
ich nowa siedziba mieszcząca
się w Centrum Aktywności i
Integracji Mieszkańców Wsi
Jaroszów

"

"

"

"

"

Stypendia
dla uzdolnionych

Będzie ścieżka
pieszo - rowerowa

Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i
studentom do 25. roku życia, którzy
posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
ogólnopolskich, wojewódzkich oraz
powiatowych dotyczące laureatów,
jak i finalistów, a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad
przeciętne osiągnięcia w dziedzinie
nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp.,
Celem stypendiów jest wspieranie
rozwoju młodych talentów i promocja najzdolniejszych uczniów i
studentów. Wnioski należy składać
do 15 czerwca br.

Podpisana została umowa na realizację robót budowlanych występujących przy I etapie zadania pod
nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w
zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica”. Wartość inwestycji to
ponad 1,5 miliona złotych. Zadanie jest realizowane
wspólnie z Województwem Dolnośląskim.

Miejsce składania
dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150
Strzegom, Wydział Obsługi
Interesantów, parter - pokój
nr 15 tel.74/8560-573
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38,
tel. 74/8560-587

Jest to pierwszy etap budowy ścieżki pieszo – rowerowej, która ma połączyć Strzegom z Wieśnicą.
W tym etapie ścieżka w Strzegomiu i w Wieśnicy
zostanie wybudowana do granic terenu zabudowanego. W Strzegomiu ciąg pieszo – rowerowy zaczynać się będzie przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej
z ul. Legnicką, a kończyć się będzie wraz z ostatni
zabudowaniami przy ul. Legnickiej (kierunek
Wieśnica). W Wieśnicy początek ścieżki został
zlokalizowany w pobliżu wiaty przystankowej,
natomiast jej koniec przy znaku koniec obszaru
zabudowanego znajdującego się przy wyjeździe na
Strzegom. Łączna długość ścieżki to ponad 700
metrów. Nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego
zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników
drogi wojewódzkiej 374, poprawa walorów turystycznych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego a także zmniejszenie emisji spalin i
hałasu oraz poprawa komfortu podróżujących.
Zakończenie prac związanych z realizacją
etapu I przewidziane jest na koniec października 2019 r.

pytania do burmistrza / W ydarzenia

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

5

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:
Przechodzień: Na ulicy Dworcowej pasy na krótkim odcinku
chodnika koło wiaduktu są pomalowane raz i tworzą „ślepą
uliczkę” czy nie powinny zostać
domalowane drugie pasy?
Informuję, że teren, o którym
pan pisze jest terenem będącym
własnością Polskich Kolei
Państwowych. Na tym terenie
gmina nie może ingerować
w oznakowanie. Przekażemy
pana sugestie dyrekcji PKP.
Anna: Witam, dlaczego w
lecznicy odpowiedzialnej za zabezpieczenie bezpańskich psów
i kotów więcej jest informacji
o zwierzętach przywiezionych
ze Świebodzic, niż z naszej
gminy? Czy tutaj nie ma bezdomnych lub potrzebujących
pomocy zwierząt?
Proszę o doprecyzowanie
pytania, o jakie informacje pani
prosi. W chwili obecnej gmina

parkowaniem należy zgłaszać
bezpośrednio do Komisariatu
Policji.
Maria: Panie Burmistrzu a
co z wycieczką do Energylandii
dla dzieci, które brały udział
w uroczystości 11 listopada w
SCK? Była obiecana!
Realizacją zadania zajmują
się stowarzyszenia z terenu
gminy Strzegom. Z informacji,
które przekazały stowarzyszenia wyjazd zaplanowany został
na początku czerwca. Wyjazd
jest tylko dla dzieci, które
uczestniczyły w akademii z
okazji 100-lecia Niepodległości w Strzegomskim Centrum
Kultury. Odbyły się przepiękne
występy, które obejrzało ponad
1000 osób. Dzieci i młodzież
już wiedzą, kiedy wyjeżdżają.

realizuje opiekę na bezdomnymi zwierzętami zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej. Co
roku są również przeznaczane
środki finansowe na dokarmianie kotów wolnożyjących
Jacek: Panie burmistrzu, kiew okresie zimowym. O takie dy jest przewidziane zrobienie
środki może wystąpić osoba, oświetlenia na ulicy Wodnej?
która jest opiekunem zwiePieniądze na kompleksowy
rząt.
projekt budowy ulicy Wodnej (nawierzchnia, chodniki,
Wiesław: Witam panie bur- oświetlenie) zostaną wpromistrzu. Gratuluję super wy- wadzone na sesji w lipcu –
remontowanej ulicy Dolnej. sierpniu. Projekt powinien być
Jednak chciałbym poinformo- gotowy w roku przyszłym i
wać pana o niebezpieczeństwie, wtedy zadecydujemy o termiktóre jest stwarzane przez auta nie inwestycji.
parkowane przy sklepie wieRobert: Dzień dobr y. Jalobranżowym przy ul. Dolnej
14. Klienci zatrzymujący się kiś czas temu miałem przyprzy sklepie zasłaniają swoimi jemność wejść na górę obok
autami przejście dla pieszych, Wałbrzycha, gdzie powstała
nie stosując się do przepisu wieża widokowa Trójgarb.
parkowania pojazdu minimum Pomyślałem, iż w Strzegomiu
10 metrów od przejścia dla na Górze Krzyżowej mogłaby
pieszych mimo, że na przeciwko również powstać wieża widojest zrobiony parking dla aut. kowa. Może nie taka wysoka.
Nadmieniam, iż w tym miejscu Pewnie wystarczyłaby około
jest łuk drogi, gdzie jest ograni- 6-10 metrowa. Wieża umożczona widoczność, a z przejścia liwiłaby podziwianie naszej
korzystają nie tylko dzieci, ale i okolicy dookoła. Z pewnością
też osoby w podeszłym wieku. znaleźliby się sponsorzy taProszę o szybką odpowiedź i kiej atrakcyjnej na naszym
rozwiązanie tego problemu, terenie. Kwestia dogadania
się gminy z Nadleśnictwem
nim stanie się jakaś tragedia.
Gmina Strzegom nie ma i ustalenia lokalizacji. Warto
możliwości wpływu na dzia- przemyśleć. Tylko nieliczne
łania kierowców. S pr awy gminy mają taką górę na tezwiązane z nieprawidłowym renie miasta.

Osobiście uważam, że Góra
Krzyżowa jest w tej chwili pięknym punktem widokowym i
ustawianie kolejnej konstrukcji
jest niepotrzebne. Zakłóciłoby
harmonię tego miejsca. Mam
za to inną informację, że Nadleśnictwo Jawor wyraziło wolę
przekazania kompleksu Góry
Krzyżowej miastu, ale trochę
to potrwa.
Mateusz.S.: Witam, nasza
gmina przechodzi rewolucje
śmieciową i ok. Trzeba to trzeba.
Ale proszę jako mieszkaniec o
więcej spotkań, ulotek, plakatów
itp. Wśród ludności panuje panika
i brak informacji. Nikt nic nie
wie. W referacie śmieciowym pracownicy nie dysponują żadnymi
ulotkami/ plakatami, jak segregować po nowemu. Młody człowiek
jakoś to ogarnie, bo ma Internet
itp., a co ze starszymi? Pytałem
sąsiada, czy wie co się szykuje to
odparł, że nie i nic zmieniać nie
będzie. Przecież ludzie zaczną
wywozić śmieci do lasów. Edukacja! Sam pan wie....
Nasz wspólny dla całego
kraju system segregacji śmieci
zaczął obowiązywać od 1 lipca
2017 r. We wszystkich mediach
od tamtej pory ukazują na ten
temat informacje. W naszej
gminie system ten obowiązuje
od 1 kwietnia 2019 r. W marcu
bieżącego roku, każdy mieszkaniec otrzymał ulotki oraz
wielkie naklejki z informacją
o nowych zasadach zbiórki
odpadów. W każdym wydaniu
gazety jest informacja dotycząca segregowania odpadów
w naszej gminie. W Wydziale
Gospodarki Odpadami Komunalnymi odbywa się, od chwili
wdrożenia nowego systemu,
edukacja każdego mieszkańca,
który zadzwoni, czy zgłosi się
do Wydziału. Wydział cały czas
dysponuje ulotkami z informacjami na temat nowego systemu gospodarki odpadami. Już
tylko w maju zorganizowano
6 spotkań edukacyjnych. Każdy mieszkaniec, który wyrazi

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI
LOKALI I NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY
W ZWIĄZKU Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O.O NIE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUG
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM.

1 LIPCA 2019
URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU
PRZEJMUJE ZADANIA
Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OBEJMUJĄCYCH ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI,
LOKALAMI, KOMÓRKAMI, GARAŻAMI, OGRÓDKAMI I
INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI,
W TYM ADMINISTROWANIE LOKALAMI
STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ
GMINY STRZEGOM

NAJEMCY ORAZ DZIERŻAWCY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH,
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE OTRZYMAJĄ ODRĘBYM PISMEM.
Najważniejsze zmiany, wprowadzone od 1 lipca 2019 roku to zmiana
numerów rachunków, na które wnosić należy płatności - będą to
rachunki indywidualne oraz zmiana miejsca obsługi,
tj. Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38
W sprawach związanych z wprowadzoną zmianą
jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE: 74 8560 522, 74 8560538
GARAŻE, OGRÓDKI, KOMÓRKI: 74 8560 542

odrobinę woli, aby dowiedzieć
się o nowych zasadach gospodarki odpadami i zgłosi się do
Wydziału zostanie dokładnie
poinformowany oraz otrzyma
ulotki, które się tam znajdują.
Mont: Pytałem już o bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo
własności. Odpowiedzi nie ma,
dlatego ponawiam pytanie: czy
gmina Strzegom przewiduje
w tej sprawie jakąś uchwałę?
Pozdrawiam.
Rada Miejska w Strzegomiu
nie podjęła uchwały w sprawie
wysokości stawki procentowej
oraz warunków udzielenia
bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z dniem
1 stycznia 2019 r. na mocy
ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. nastąpiło przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nie podlegają przekształceniu
grunty niezabudowane, albo
zabudowane wyłącznie budynkami gospodarczymi lub
garażami.
Właściciel nieruchomości
obowiązany jest do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty
przekształceniowej od dnia
przekształcenia. Opłata roczna za przekształcenie stanowi
kwotę dotychczasowej opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, którą należy
wnieść w terminie do dnia
29 lutego 2020 r. a pozostałe
opłaty roczne wnosi się do dnia
31 marca każdego roku.
Po otrzymaniu z urzędu
zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, właściciel
gruntu w każdym czasie może
zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty
w kwocie pozostającej do spłaty
(opłata jednorazowa).

Kasia: Dzień dobry, pytanie
dotyczy budowy 3 etapu ulicy
Piłsudskiego, czy będzie wykonany w tym roku ?
Niestety nie. Pieniądze zostały przesunięte na inne zadania. Mimo pism i rozmów
z właścicielami działek niezabudowanych, nie wykonano
przyłączy mediów, dlatego nie
będziemy budować chodnika,
który po paru miesiącach, czy
roku miałby być rozbierany,
jak pokazały doświadczenia z
drugiego etapu. Kłócono się o
drobnostki, a przyłącza gazowe
i inne wykonano po wybudowaniu infrastruktury.
Maria: Panie burmistrzu, co
to za nowa firma zajmuje się
koszeniem trawników? Totalna porażka. Proszę przejść się
ulicą Wesołą i zobaczyć. Środek
skoszony, to co skoszone zostawione, a po bokach trawa po
kolana. Porażka.
Koszenie wykonane jest
przez Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z
o.o. Ze względu na bardzo
zmienne warunki atmosfer yczne pracownicy Spółki
optymalizują prace przy koszeniu, dzieląc ją na etapypozwala to, przy sprzyjającej
pogodzie, wykonać prace w
szybszym tempie; odpowiednio 28.05.2019 prace wykonane były cięższym sprzętem
(ciągnik); 29.05.2019 dokończone sprzętem lekkim
(kosy). Taki system pracy nie
jest standardem i staramy się
go nie wdrażać, natomiast
przy obecnej intensywności
opadów jest to jedyne rozwiązanie, które pozwala na
wykonanie prac w terminie.
Przy okazji informujemy, że
podobna sytuacja związana
jest z naprawą nakładek asfaltowych - warunki pogodowe
wpłynęły na wydłużenie terminu realizacji tego zadania.
Mieszkańcom dziękujemy za
zainteresowanie tematem i
prosimy o wyrozumiałość.
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Radni oddalili protesty wyborcze i uznali ważność wyborów sołeckich w Goczałkowie Górnym i Bartoszówku. O czym jeszcze obradowano?

Obradowali radni

Uchwały
Przegłosowano m. in. zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
gminy Strzegom na lata 2019Podczas majowej sesji (22.05) Rady Miejskiej w Strzegomiu radni podjęli kilka uchwał i przyjęli spra- 2029 oraz zmiany w budżecie
wozdania z realizacji zadań społecznych w gminie Strzegom.
gminy na rok 2019. Wśród tych
ostatnich warto zwrócić uwagę
na zwiększenie planu wydatków
o kwotę 60 tys. zł na opracowanie analizy funkcjonowania
transportu zbiorowego na terenie
gminy Strzegom oraz o kwotę
100 tys. zł na dostawę i montaż
urządzeń do hydromasażu, które
będą zainstalowane w krytej
pływalni „Dolnośląski Delfinek”
w Strzegomiu.

Rada Miejska w Strzegomiu
podjęła dwie uchwały dot. oddalenia protestów wyborczych i
uznania tym samym ważności wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej
we wsiach Goczałków Górny i
Bartoszówek.
Z dokładną treścią wszystkich
uchwał podjętych na tej sesji
można zapoznać się w specjalnym
programie esesja.pl, który znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej.

cy Społecznej za 2018 r.; realizacji celów Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów
Społecznych gminy Strzegom
na lata 2016-2020 za 2018 rok;
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej w gminie Strzegom za
rok 2018 oraz realizacji programu
współpracy gminy Strzegom z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
za 2018 rok. Przyjęto także ocenę
Sprawozdania
zasobów pomocy społecznej za
Radni przyjęli sprawozdania rok 2018.
z: działalności Ośrodka Pomored

Celem projektu była integracja, wzajemne poznanie oraz wspólna zabawa dzieci, dzięki której szybko można było przełamać barierę językową

Polsko-niemieckie spotkanie dzieci
Przedszkole św. Jadwigi w Morawie wraz z Punktem przedszkolnym „Słoneczna Kraina” z Żółkiewki oraz niemieckie przedszkola: „Käthe Kollwitz”, „Bärentatzen“ i „Kinderland“ z Torgau
uczestniczyli w projekcie pt. „Bawmy się!”. Była to pierwsza w naszej gminie polsko- niemiecka
wymiana pomiędzy przedszkolami.
Celem projektu była inte- którego dzieci zaśpiewały pio- łania i integracji europejskiej.
gracja, wzajemne poznanie senki znane przedszkolakom po Zależało nam na dobrej zabaoraz wspólna zabawa dzieci, obu stronach Odry. Wzięliśmy wie, na wspólnych rozmowach,
dzięki której szybko można było udział w podchodach, bawiąc w na nowych przyjaźniach, na
przełamać barierę językową. pięknym, przypałacowym parku budowaniu współpracy miedzy
W programie zaplanowane w Morawie.
uczestnikami projektu. I to nam
zostały zajęcia: sensoryczne,
- Był to projekt, dzięki któ- się udało. Nasi mali goście wyjeceramiczne, tematyczne, a także remu mogliśmy uświadomić chali z Morawy bogatsi o nowe
piknik integracyjny, podczas dzieciom potrzebę współdzia- doświadczenia i znajomości

Co w kinie
SCK?

08.06
godz. 16:00 – „Kraina cudów” –
dubbing
godz. 18:00 – „Niedobrani”
09.06
godz. 16:00 – „Kraina cudów” –
dubbing
godz. 18:00 – „Niedobrani”
22.06
godz. 16:00 – „Aladyn” – dubbing
godz. 18:00 – „Wywiad z Bogiem”
23.06
godz. 16:00 – „Aladyn” – dubbing
godz. 18:00 – „Wywiad z Bogiem”
25.06
godz. 10:00 – „Aladyn” – dubbing
26.06
godz. 10:00 – „Aladyn” – dubbing
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł

Więcej o kinie: www.sck.
strzegom.pl
fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.
strzegom.pl
a SCK
Wygraj wejściówki do Kin

!

KONKURS kinowy

Pytanie konkursowe
tygodnia

łotą
otrzymał Z
Który filmdczas tegorocznej
Palmę po iwalu w Cannes?
edycji fest
Trzy pierwsze osoby, które
prawidłowo odpowiedzą
na pytanie otrzymają
podwójną wejściówkę na filmy
wyświetlane w dniach 8-9
czerwca 2019 r.
Odpowiedzi należy kierować
na adres e-mailowy
Strzegomskiego Centrum
Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię,
nazwisko i numer telefonu. W tytule
e-maila należy wpisać „GWS – konkurs
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

KONKURS kinowy
Wygraj wejściówki do Ki
na SC

K!

–podkreślają organizatorzy.
- Bardzo się cieszę, ze ten
pilotażowy projekt został zrealizowany. Wspólne czytanie
dobranocek, śpiewanie piosenek
w dwóch językach, polskoniemieckie skaczące żabki, czyli

integracyjne zajęcia sportowe z tłumacz spotkania Dominika
udziałem rodziców, z pewnością Kuleba.
autorzy tekstu i zdjęć:
na długo pozostaną wszystkim
Arletta Drozdowicz, Iwona
uczestnikom spotkania w paIwanicka
mięci. Strona niemiecka już
dyrektorzy placówek w
teraz planuje rewizytę w Torgminie Strzegom
gau – informuje koordynator i

Program Święta Granitu Strzegomskiego

oświata
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Uczniowie i nauczyciele z zagranicy po raz pierwszy odwiedzili szkołę w Jaroszowie, której społeczność urzekła ich gościnnością i otwartością

Wizyta w Jaroszowie

19 uczniów i 16 nauczycieli z
Hiszpanii, Estonii, Włoch i
Francji przyjechało do Jaroszowa w ramach realizowanego od września 2018 r. projektu
„YES +” będącego jednym z
wielu unijnych programów
edukacyjnych Erasmus+. Byli
oni goszczeni po raz pierwszy
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie od 13 do
18 maja 2019 r.

W drugim dniu pobytu przyjaciół z Erasmusa, przedszkolaki oraz uczniowie z klas 1–5
przygotowali program artystyczny, w którym pokazali nie
tylko swoje zdolności taneczne,
ale i wokalne. Goście zwiedzili
także szkołę i jaroszowski kościół, a wieczorem dzieci zostały
zaproszone przez Rodziców
na piknik na posesji Justyny
i Krzysztofa Kowalczyków w
Jaroszowie.
Przygotowania do tak dużego
Plan pobytu gości był bardzo
przedsięwzięcia trwały już od atrakcyjny, ponieważ przykilku miesięcy. Poprzedzone
gotowano wyjazdy do
były wyjazdami uczniów i nauczycieli do Francji i Hiszpanii.
Koordynatorkami projektu
są nauczycielki: Joanna Pietras i Monika
Bytnar – Gołembiowska.

Zamku Książ, arboretum w
Wojsławicach i do Wrocławia. Dzieci brały także
udział we wspólnym sadzeniu pelargonii, które
upiększyły szkołę.
Piątek – 17 maja – wypełniony był atrakcjami
turystycznymi, z których słynie Strzegom. Gra terenowa po mieście
pokazała uroki
miasta. Goście zostali
również
przyjęci w

miejskim ratuszu przez skarbnik
gminy – Lucynę Jurek.
Kolejny etap zwiedzania miasta rozpoczął się na dziedzińcu
CAS „Karmel”, by później
wspiąć się na taras widokowy
na Górze Krzyżowej, a kilkugodzinny pobyt w Strzegomiu
zakończono w firmie „Granex”,
gdzie ciekawe „kamieniarskie”
historie opowiadał Krzysztof
Skolak.
Wieczorem, na podwórku
szkolnym, odbył się pożegnalna uroczystość „Erasmusowej
Rodziny”. Podczas oficjalnej
części burmistrz – Zbigniew

Suchyta wraz dyrektor szkoły
– Beatą Jankiewicz wręczyli
nauczycielom i uczniom certyfikaty potwierdzające udział
w polskiej części projektu
„YES+”. Wśród gości byli
także: radna – Krystyna Lewicka, ks. proboszcz Marek
Krysiak i sołtys wsi – Zofia
Rułka.
Podziękowania otrzymali
także rodzice, którzy gościli
w swych domach dzieci z różnych krajów. Zaangażowanie
rodziców i ich współpraca z
gronem pedagogicznym była
dowodem doskonałych relacji,

które zostały docenione przez
nauczycieli zagranicznych.
To dopiero półmetek realizacji projektu „YES+” w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w
Jaroszowie, który zakończy się
za rok w Estonii.
- Korzyści płynących dla uczniów z realizacji zadań ogrodniczych i rękodzielniczych
są ogromne. Uczniowie mają
okazję nie tylko ćwiczyć język
angielski, ale także znaleźć
motywację do jeszcze bardziej
intensywnej nauki języka obcego – podsumowują organizatorzy.

Celem turnieju jest zachęcanie młodzieży do nauki udzielania pierwszej pomocy. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż z 47 szkół z całej Polski

Wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy
Uczniowie naszej gminy ze
szkół podstawowych wzięli
udział w ogólnopolskim konkursie z pierwszej pomocy.
Turniejowi od wielu lat patronuje prof. Juliusz Jakubaszko prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej oraz
Tomasz Kiliński – burmistrz
Nowej Rudy.
Uczniowie rywalizowali w
kategorii szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych było
26 drużyn.
Pierwszym etapem turnieju
było rozwiązanie testu, którego
poziom był bardzo wysoki.
Taki sam test rozwiązywali

również uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych. Po części
pisemnej odbył się pokaz akcji
ratowniczo- gaśniczej przy-

gotowany przez Państwową
Straż Pożarną z Nowej Rudy
oraz Pogotowie Ratunkowe z
Kłodzka i Świdnicy. Następnie

Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w składzie: Katarzyna Szkarłat, Emilia Kisielewska, Michał Ostrowski i Filip Falkiewicz z opiekunem Izabelą Luszawska, zajęła 6 miejsce/ 45 punktów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie w składzie: Karol Jaszowski, Damian Bień, Jakub Byczek i Janusz Hołówka z opiekunem Małgorzatą Kowalik, zajęła 10 miejsce/ 40 punktów. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy w składzie:
Sandra Pietras, Dominik Czyczerski, Filip Nadybał i Dawid Lejdura z opiekunem Małgorzatą Kowalik, uplasowała się tuż za Goczałkowem, na miejscu 11/39
punktów. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w składzie: Patrycja Hawro, Aleksandra Szczur, Zuzanna Kozłowska i Marcin Kłos z opiekunem Mirosławem
Głowiakiem, zajęła 14 miejsce/36 punktów. Tuż za nimi była natomiast Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4 w składzie: Julita Chudy, Aleksandra Łuszczki, Dominika Zygaryn i Karolina Karwacka z opiekunem Mirosławem Głowiakiem.

Międzynarodowy sukces Mikołaja Ślempa
27 maja 2019 roku na scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Mikołaj Ślemp, uczeń VI klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie, odebrał
nagrodę jako laureat XXXV Międzynarodowego Konkursu
Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej.
gimnazjalnych
z całej Polski,
Stanów Zjednoczonych,
Niemiec, Litwy
i Ukrainy. Podczas uroczystej

życia. Uczniowie
wykazali się bardzo dużą wiedzą
teoretyczną i
umiejętnościami w udzielaniu pierwszej
pomocy.

Nowe pracownie w LO!

Jedną z nagród dla laureatów konkursu była publikacja ich utworów

Jest to ogromny sukces,
ponie waż w t y m roku na
konkurs nadesłano aż 8695
zestawów wierszy, opowiadań, prób dramatycznych z
761 szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponad-

drużyny brały udział w części
praktycznej, w której komisja
konkursowa sprawdzała umiejętności ratowania ludzkiego

gali przemówienie wygłosiła Ewa
Chotomska, córka
zmarłej poetki,
Wandy
C h o tomskiej.
P r a c e
uczniów
oceniało
czternastoosobowe jury.
red

Właśnie rozpoczął się montaż dwóch nowoczesnych pracowni
językowych w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Żeromskiego w StrzeKażda z pracowni będzie
wyposażona w siedemnaście
laptopów uczniowskich,
laptop dla nauczyciela,
tablicę interaktywną oraz
programy do interaktywnego uczenia się języka
obcego. Z całą pewnością
nowe pracownie przydadzą
się do intensywnych przygotowań maturalnych z języka ansukcegielskiego i języka niemieckiego. Projekt o nazwie: „Powia- su” jest realizowany w partnertowa droga do edukacyjnego stwie Powiatu Świdnickiego i

Fundacji Krzyżowa.
To kolejne pracownie, które trafią do strzegomskiego
LO. W 2017 r. szkoła została
wyposażona w sześć nowoczesnych pracowni: matematyczną, fizyczną, geograficzną,
biologiczną, chemiczną i
informatyczną, a w 2018
r. gruntownej modernizacji została poddana również hala sportowa, która
obecnie jest wyposażona w nowoczesny parkiet,
ogrzewanie gazowe, salkę
bokserską, siłownię i saunę.
W najbliższym miesiącach
LO przejdzie również gruntowną modernizację toalet
szkolnych.

8

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

wsie / ogłoszenia

7 czerwca 2019

Tradycyjnie już część oficjalną poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w miejscowej świetlicy wiejskiej. Miało miejsce też wspólne śniadanie

Uroczystości rocznicowe w Tomkowicach
Mieszkańcy Tomkowic nie zapominają o swoich korzeniach. W niedzielę, 2 czerwca br. kolejny
raz spotkali się, by uczcić swoich przodków pochodzących z Kresów Wschodnich, okolic Krakowa
i Rzeszowa oraz innych regionów Polski.
Okazją do spotkania była
druga rocznica odsłonięcia
Pomnika Pamięci, któr y –
przypomnijmy – stanął w samym centrum wsi w czerwcu
2017 r. Tradycyjnie już część

oficjalną poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w
miejscowej świetlicy wiejskiej.
Miało miejsce też wspólne
śniadanie. Uczestnicy uroczystości mieli także możliwość

obejrzenia wystawy pamiątkowych zdjęć mieszkańców
Tomkowic pn. „Tomkowice
w latach 1965 – 1985”.
- Tablica upamiętniająca
pierwszych osadników w po-

wojennych Tomkowicach po
raz trzeci zgromadziła nas
wszystkich na chwilę zadumy, wspomnień i pamięci.
Ci osadnicy to nasi ukochani
rodzice, dziadkowie, krewni,

przyjaciele, sąsiedzi. (…) Dziś
chcemy im powiedzieć, że o
nich pamiętamy, że jesteśmy
wdzięczni, iż w tym trudnym
powojennym czasie budowali
tu - w Tomkowicach - dla

siebie i dla nas nasze miejsce
na ziemi – mówił w trakcie
uroczystości sołtys Tomkowic
Andrzej Szczepanik.

red

Podczas rocznicy nie zabrakło władz Strzegomia, radnych
oraz wszystkich, którym Tomkowice są bardzo bliskie.
Zachęcamy rodziny do spędzania czasu na świeżym powietrzu

Place zabaw na „Dzień Dziecka”
Mali mieszkańcy Jaroszowa
i Godzieszówka otrzymali w
ostatnim okresie wspaniałe prezenty z okazji „Dnia
Dziecka”.
W obu tych sołectwach
oddano do użytku piękne i
kolorowe place zabaw. Nowo c z e s n e i f u n k c j o n a l n e
obiekty wywarły spore wraż enie na dzieciach, które
c h w i l ę p o s y m b o l i c z ny m
przecięciu wstęgi ochoczo
oddały się beztroskiej zabawie.
red

„Dzień Wędkarza” w Rusku

26 maja br. na zbiorniku „Rekreacyjny”w Rusku odbyły się otwarte
towarzyskie Zawody Spławikowe
z okazji Dnia Wędkarza, w których uczestniczyli także koledzy z
innych kół.

Zawody otworzył prezes koła
Tadeusz Chmieliński, witając
wszystkich wędkarzy. W sumie
rywalizowało 28 zawodników.
Turniej trwał od godz. 8.00 do
12.00.
red

Po ważeniu ryb wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Piotr
Mazur z Żarowa
II miejsce - Jarosław Matyja
III miejsce - Ryszard
Zieliński
Największą rybę - leszcza o dł. 45 cm - złowił
Piotr Mazur.

Strzegomianie
z biletem do Tokio

Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące, a co najważniejsze rozegrane w atmosferze fair play

Polska drużyna WKKWistów rewelacyjnie spisała się
podczas tegorocznej edycji
Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku! Polacy - w tym strzegomianie - w świetnym stylu
zdobyli drużynowe kwalifikacje
olimpijskie.
Ekipa w składzie: Mariusz
Kleniuk, Joanna Pawlak, Paweł
Spisak i Paweł Warszawski pod
wodzą trenera - Marcina Konarskiego zwyciężyła w konkursie
CCIO4*-L, zapewniając sobie
tym samym prawo do startu w
igrzyskach olimpijskich, które
rozegrane zostaną w 2020 roku

W hali sportowej strzegomskiego OSiR–u 28 maja br. rozegrano VII Turniej Piłki Koszykowej Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców STREETBALL, który był objęty patronatem
honorowym przez poseł na Sejm RP - Monikę Wielichowską.
Organizatorami turnieju był Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Jaroszowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz
Strzegomskie Centrum Kultury.

w Tokio.
Polacy zdeklasowali konkurencję i zdominowali czołówkę.
W pierwszej piątce konkursu
znalazło się aż czterech naszych
reprezentantów!
Po 16 latach biało-czerwoni
pojadą drużyną na olimpiadę. Po
raz ostatni udało się to osiągnąć
na igrzyskach olimpijskich w
Atenach w 2004 roku.
Najlepszą parą w zespole
oraz zwycięzcą całego konkursu
CCIO4*-L w klasyfikacji indywidualnej został Paweł Spisak, który
dosiadał wałacha Banderas.

Streetball

W zmaganiach sportowych
udział wzięły drużyny dziewcząt i chłopców z ostatnich już
klas gimnazjalnych z czterech
szkół z gminy S tr z egom.
Wszystkie mecze były bardzo
emocjonujące, a co najważniejsze rozegrane w atmosfered rze fair play.
Zwycięzcą w kategorii
dziewcząt (warto podkreślić
już 4 raz z rzędu) została
drużyna z ZSP w Jaroszowie.
Natomiast tytuł mistrzów
wśród chłopców wywalczyła
drużyna z PSP nr 2. Wśród
dzie wcz ąt dr ugie miejsce
przypadło uczennicom z PSP
nr 2, a trzecie zajęły zawodniczki z PSP nr 3. Na czwartym miejscu uplasowały się
zawodniczki z ZS w Goczałkowie. W kategorii chłopców
na drugim miejscu podium
uplasowali się uczniowie z
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Fot. Alicja Cybulska

ZSP w Jaroszowie, na trzecim
drużyna z PSP nr 3 w Strzegomiu, natomiast koszykarze
z Goczałkowa zajęli czwarte
miejsce.
W gronie wyróżnionych,
jako najlepszy koszykarz turnieju znalazł się zawodnik z
PSP nr 2 – Jakub Piątek, a
wśród dziewcząt niezawodna
Aleksandra Sypko ze szkoły
w Jaroszowie.
red

- Kolejny turniej zakończył się powodzeniem. Wszystkim zaproszonym
gościom oraz uczestnikom i sponsorom imprezy dziękujemy i zapraszamy za rok. Serdeczne podziękowania należą się poseł Monice Wielichowskiej, która ufundowała nagrody dla drużyn. Parlamentarzystka
- pomimo natłoku obowiązków - zawsze znajduje czas, by towarzyszyć
zawodnikom podczas turnieju – zaznaczają organizatorzy.

Nagrody w postaci pucharów i medali dla uczestników zawodów ufundował Urząd Miejski w Strzegomiu oraz Dolnośląski Związek Szachowy

Rekordowe mistrzostwa szachowe
Gra w szachy jest coraz bardziej popularną rozrywką wśród
najmłodszych. Przekonać się o tym można było podczas II
Mistrzostw Strzegomia juniorów w szachach, które w dniach
20-21 maja odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Strzegomiu.
W zawodach, które honorowym patronatem objął
burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta, startowali
uczniowie szkół podstawowych ze Strzegomia oraz z
Jaroszowa.
Właśnie z powodu wysokiej

frekwencji zawody były rozbite na dwa dni. W poniedziałek
rywalizowali starsi uczniowie,
a we w torek uczniowie z
klas 1-3. Łącznie w mistrzostwach wzięło udział blisko
150 uczestników.
Nagrody w postaci pucha-

rów i medali dla uczestników
zawodów ufundował Urząd
Miejski w Strzegomiu oraz
Dolnośląski Związek Sza-

chowy. Sędzią turnieju był
nauczyciel szachów w strzegomskich szkołach - Artur
Adamek.

Zwycięzcy poszczególnych
kategorii:

klasy II-III - chłopcy
Artur Ratkowski (PSP nr 2 Strzegom)
klasy IV-V - dziewczęta
Aleksandra Kasprzak (PSP nr 4
Strzegom)
klasy IV-V - chłopcy
Patryk Miciuk (PSP nr 4 Strzegom)
klasy VI-VIII - dziewczęta
Milena Ziółkowska (SP Jaroszów)

klasy I - dziewczęta
Milena Kłeczek (PSP nr 2 Strzegom)
klasy I - chłopcy
Wojciech Kurzeja (SP Jaroszów)
klasy II-III - dziewczęta
Zuzanna Włodarczyk (PSP nr 4 Strzegom)

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS – pauza, BKS Bobrzanie Bolesławiec – AKS 1:3
Poz. Klub

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Górnik II Wałbrzych 3:4, Błękitni Słotwina – Unia 2:4
Włókniarz Głuszyca - Herbapol 0:0, Herbapol – Czarni Wałbrzych 10:1
Mecze

Punkty

1. Chrobry II Głogów

26

63

2. AKS Granit Strzegom S. A.

26

3. Apis Jędrzychowice

Mecze

Punkty

Mecze

Punkty

1. Orzeł Lubawka

25

60

1. Zieloni Mrowiny

22

58

61

2. Herbapol Stanowice

25

59

2. LKS Marcinowice

22

53

26

59

3. Victoria Świebodzice

25

52

3. Sokół Kostrza

22

46

4. Odra Ścinawa

26

48

4. Górnik II Wałbrzych

25

48

4. MKS II Szczawno Zdrój

22

42

5. Górnik Złotoryja

26

47

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

25

47

5. Zieloni Mokrzeszów

22

39

6. Sparta Rudna

26

42

6. Włókniarz Głuszyca

25

42

6. Nysa Kłaczyna

22

37

7. Orkan Szczedrzykowice

27

37

7. Darbor Bolesławice

25

41

7. Zryw Łażany

22

32

8. Stal Chocianów

26

36

8. KS Walim

25

40

8. AKS II Strzegom

22

31

9. Prochowiczanka Prochowice

26

35

9. Zagłębie Wałbrzych

25

31

9. Płomień Dobromierz

22

27

10. Karkonosze Jelenia Góra

26

34

10. Sudety Dziećmorowice

25

29

10. LKS Piotrowice Świdnickie

22

26

11. Orla Wąsosz

26

30

11. Błękitni Słotwina

25

23

11. Błyskawica Kalno

22

25

12. BKS Bobrzanie Bolesławiec

27

24

12. Podgórze Wałbrzych

25

21

12. Tęcza Bolesławice

22

18

13. Sparta Grębocice

26

24

13. Unia Bogaczowice

25

20

13. Grom Panków

22

11

14. Włókniarz Mirsk

26

15

14. Unia Jaroszów

25

19

14. Huragan Olszany

22

1

15. Victoria Ruszów

26

8

15. Czarni Wałbrzych

25

18

16. Iskra Witków Śląski

25

14

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Poz. Klub

Kolejne mecze w tym sezonie:
Zryw Łażany - AKS II Strzegom 0:3, AKS II – Sokół 2:3
Sokół – Tęcza Bolesławice 4:3, AKS II – Sokół 2:3
Poz. Klub

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

źródło: www.90minut.pl
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Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

drugi 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
13.06.2019 r. o godz. 11:30
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
13.06.2019 r. o godz. 11:50
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
13.06.2019 r. o godz. 12:10
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
13.06.2019 r. o godz. 12:30
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
13.06.2019 r. o godz. 12:50
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
13.06.2019 r. o godz. 13:10
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
13.06.2019 r. o godz. 13:30
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.
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 10.06.2019 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 się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca
się 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.

Ogródek przydomowy, Strzegom, Al. Wojska Polskiego 51
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach działki nr 648, AM-5, obr-1, o pow. 166 m2 w Strzegomiu przy Al. Wojska
Polskiego 51, z przeznaczeniem pod urządzenie ogródka przydomowego.
Przetarg odbędzie się 27 wpłata wadium w wysokości przez uczestnika przetargu, aktualny wypis z właściwego umowy najmu w terminie 21 10:15. Szczegółowe informaczerwca 2019 roku, o godz. 100 zł w kasie Urzędu Miej- który wygra przetarg zalicza się dla siedziby oferenta rejestru dni, licząc od daty rozstrzygnię- cje związanych z przetargiem
10:00 w siedzibie Urzędu Miej- skiego lub na konto: Santander na poczet czynszu za dzierżawę lub inny dokument urzędo- cia przetargu. Uchylenie się od można uzyskać w Wydziale
skiego w Strzegomiu, Rynek Bank Polska S.A. O/Strze- gruntów, a wadium wpłacone wy określający status prawny zawarcia umowy w przypadku Gospodarki Nieruchomościami
38 – sala konferencyjna nr 29. gom nr 97 1090 2343 0000 przez pozostałe osoby zwraca oferenta, sposób reprezentacji, wygrania przetargu powoduje i Zagospodarowania PrzeUstala się stawkę wywoławczą 0005 9800 0232 w nieprze- się po zakończeniu przetargu, a także imiona i nazwiska osób przepadek wadium. Grunty strzennego, Urzędu Miejskiego
czynszu za dzierżawę gruntów kraczalnym terminie do dnia jednak nie później niż przed uprawnionych do reprezenta- będące przedmiotem przetargu w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
na kwotę 0,35 zł/m2 w skali 24 czerwca 2019 r. Za dzień upływem 3 dni licząc od dnia cji. Stawka czynszu dzierżawy są wolne od obciążeń na rzecz Nr 34, II p. lub telefonicznie
roku. Do ustalonej w przetargu wpłaty wadium uważa się dzień zamknięcia lub odwołania prze- ustalona w przetargu wzrastać osób trzecich. Grunty przezna- dzwoniąc pod nr 74 8560542.
stawki czynszu będzie doliczo- wpływu środków na konto gmi- targu. Osoba przystępująca będzie w przyszłości o kwotę czone do oddania w dzierżawę W przypadku zaistnienia ważny obowiązujący podatku VAT. ny Strzegom. Dowód wpłaty do przetargu powinna posia- o jaką wzrośnie stawka podsta- udostępnione będą dla wszyst- nego powodu, ogłoszony przeMinimalna stawka przebicia wadium należy przedłożyć dać dokument potwierdzają- wowa ustalona dla tego rodzaju kich zainteresowanych do oglą- targ może zostać odwołany.
wynosi 0,01 zł/m2. Warunkiem Komisji Przetargowej w dniu cy tożsamość. W przypadku gruntów. Wygrywający przetarg dania w dniu 24 czerwca 2019
przystąpienia do przetargu jest przetargu. Wadium wpłacone osób prawnych wymagany jest zobowiązany jest do podpisania roku, w godzinach od 10:00 do
Zapraszamy!

Ogłoszenia
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Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

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 13.06.2019 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 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 10.06.2019 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 się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości
sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa
własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub
inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny
być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna
może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr
34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana
zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Zabudowa mieszkaniowa – Żelazów
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom
Pr z edmiotem pr z etargu
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
13.06.2019 r. o godz. 10:00
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.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na
dzień 23.04.2019 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 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 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 się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca
się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega

przepadkowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji
Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe
informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na
stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana
zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
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