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Jakie zadania wybrali strzegomianie w tym roku? Sprawdź!

w numerze:

Mieszkańcy zadecydowali

Kiedy
pierwsze
ślizgi?
Olszowa za pół ceny 

str. 3

Trwa przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 374 do zakładów drobiarskich
wraz z zatoką autobusową przy ul.Brzozowej.I to nie jest jedyna dobra
wiadomość dla mieszkańców, bowiem inwestycję uda się zrealizować
z ogromnym wsparciem finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania to niemal połowa potrzebnej kwoty.

Znamy już rozstrzygnięcia tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Strzegomianie swoje
głosy oddawali w dniach 25-27 października w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Mieszkańcy wybierali spośród
projektów dużych (pula pieniężna 300 tys. zł) i małych (pula
pieniężna 100 tys. zł). W głosowaniu wzięła udział rekordowa
liczba – 1103 osoby. W porównaniu do lat ubiegłych wynik ten
jest zdecydowanie lepszy.
- Tegoroczna frekwencja pokazuje, że strzegomianie chcą w coraz większym stopniu decydować
o rozwoju swojego miasta. Budżet obywatelski to duża szansa
dla mieszkańców, ponieważ
mają bezpośredni wpływ na to,
by realizować najważniejsze dla

nich działania. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku frekwencja
będzie jeszcze większa, a
zgłaszane projekty równie
interesujące co tegoroczne –
komentuje burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.
Największą popularnością
cieszył się projekt dot. budowy
Pomnika Harcerskiej Lilijki,
który ma stanąć w pobliżu Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel
w Strzegomiu. Na ten projekt
oddano aż 825 głosów. Pozostałe

Zgłoś
odnowiony
obiekt
Konkurs „Odnów i wygraj”, którego organizatorem jest gmina Strzegom
od wielu już lat zachęca
wspólnoty mieszkaniowe i
właścicieli domków jednorodzinnych do ich remontów.
Do 6 grudnia br. można
zgłaszać odnowione budynki.
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Gwiezdne podwórko 

str. 4

Rozpoczęły się długo oczekiwane roboty związane z budową „Gwiezdnego Podwórka”, które – przypomnijmy – będzie zlokalizowane przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.Inwestycję zgłoszono do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego. Planowany termin zakończenia
robót to 31 marca 2020 r. Koszt inwestycji ok. 404 tys. zł.

Jak ryby
w wodzie

Zwycięskie projekty przeznaczone do realizacji:

PROJEKTY MAŁE
PROJEKTY DUŻE
● Bezpieczne podwórko
● Pomnik Harcerskiej Lilijki
● Wybieg i park zabaw ● Zakup strojów teatraldla psów
nych w ramach wspie● Boisko mobilne 10m x
rania edukacji teatral15m + nawierzchnia nej w gminie Strzegom
mobilna na boisko 10m ● Boisko mobilne 10m x
x 15m
15m

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu
ruszyły prace związane z
ustawieniem i przygotowaniem lodowiska. 6 grudnia
– w Mikołajki – ruszy 9.
sezon na „Białym Orliku”.
Zobaczymy, jaka będzie
frekwencja i zainteresowanie
w sezonie 2019/2020.
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projekty
małe nie przekroczyły 100 głosów. Wśród
projektów dużych zwyciężyło
„Bezpieczne podwórko”, które
będzie realizowane na terenie
Publicznego Przedszkola nr 3 na
ul. Parkowej w Strzegomiu.

Szczegóły dotyczące wyników głosowania znajdują się na str. 4 oraz
na stronie www.strzegom.pl.

Nowy wóz dla strażaków 

w SKRÓCIE:

Jest dla gaz dla Strzegomia!

str. 8

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie otrzymała w ostatnich dniach
nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.To kolejna
inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy. Koszt samochodu wyniósł blisko 987 tys. zł. Gmina Strzegom przeznaczyła na ten
cel 626 tys. zł ze swojego budżetu. W ciągu ostatnich lat to już czwarty
samochód pozyskany przez władze samorządowe Strzegomia.

Już po raz drugi Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzegomiu zorganizowała zainicjowane w ubiegłym roku szkolnym zawody
pływackie pod patronatem
burmistrza Strzegomia.
Aqualiga 2 dla klas IV, V
i kategorii open odbyła się
23 października na strzegomskim Delfinku.

str. 9

w SKRÓCIE:
- W związku z dochodzącymi informacjami
o odmowie przez spółkę gazownictwa zapewnienia dostaw gazu dla osób indywidualnych,
które chcą wymienić piece węglowe i inne na
gaz, informuję, że 4.11. br. odbyłem spotkanie
z dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa
we Wrocławiu, na którym poinformowano
mnie, że po przeliczeniu zasobów gazowych,
są już wydawane decyzje pozytywne o dostawie gazu w Strzegomiu – mówi Zbigniew
Suchyta, burmistrz Strzegomia. Osoby, które
otrzymały odmowę, powinny zwrócić się do
oddziału wałbrzyskiego o zmianę decyzji lub
jej ponowne wydanie.

Zostań aktywnym seniorem!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu zaprasza do uczestnictwa
w zajęciach „Aktywny Senior +”. Gimnastyka dla seniorów to ćwiczenia
przynoszące dużo korzyści,poprawiające zdolności ruchowe oraz ogólną
sprawność,nie tylko fizyczną,ale także psychiczną.Osoby,które chciałyby
dołączyć do zajęć „Aktywny Senior”prosimy o kontakt z biurem OSiR:
tel.74 855 15 24 lub kontakt bezpośrednio z fizjoterapeutami: Maciejem
Romanowskim: 663 275 132 lub Dorotą Sas: 531 969 890.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

8 listopada 2019

Na scenie wystąpiły cztery pokolenia, co w dzisiejszych czasach jest bardzo znaczące. Łączenie i pokazywanie swoich zdolności ma wielką moc

Seniorzy spełniali swoje marzenia
Na deskach Strzegomskiego
Centrum Kultur y z okazji
Europejskiego Dnia Seniora
zostało wystawione przedstawienie „Siła marzeń” dla
wszystkich seniorów z gminy
Strzegom. Wydarzenie odbyło
się 23 października br.

towujemy spektakl dla wszystkich mieszkańców i gości. W
tym roku aktywny udział w
przedstawieniu wzięli seniorzy,
kadra, ale także młodzież z
Zespołu Szkół w Strzegomiu,
co nadało wydarzeniu międzypokoleniowego charakteru. Na
scenie były 4 pokolenia, to w
- Jest to już IV edycja ob- dzisiejszych czasach jest barchodów Europejskiego Dnia dzo znaczące łączyć i pokazać
Seniora, z okazji której przygo- swoje zdolności. Z jednej strony

młody człowiek, z drugiej senior
– mówi Anna Jarosińska, kierownik DDP „Senior-Wigor” w
Strzegomiu.
Spektakl składał się z trzech
odsłon, w których spełniały się
marzenia seniorów. W ostatnim akcie, podopieczni DDP
„Senior-Wigor” przyznali, że
wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej, nazywając nim swoją
placówkę. Było bardzo dużo

W przedstawieniu wzięli udział:
Senior I – Waldemar Łagowski
Senior II i piosenkarz- Bronisław Farion
Właścicielka Gessler - Teresa Węglarz
kelnerka – Patrycja Zdziebło-Wiśniewska
Malatea – Sabina Kołton
Kleopatra – Anna Jarosińska
Cezar -Sebastian Dec
Brutus – Borys Cieciński
Seniorzy jako goście

– Stanisław Sulikowski,
Ludwik Drewicz,
Maria Potocka,
Elżbieta Truszkowska,
Krystyna Stankiewicz
Wokalistka – Martyna Sudoł
Prowadzące – Wiktoria Zwierzchowska, Klaudia Lusa
Wokalista z baru – Rafał Oryńczak

humoru, piosenek i tańca. Dla
każdego gościa zostały rozdane,
własnoręcznie robione upominki. Przedstawienie zakończyło
się z pozytywną energią.

- Jako kadra jeszcze raz składamy najszczersze życzenia z
okazji Dnia Seniora, dużo zdrowia, radości z życia i uśmiechu
na co dzień. Amerykański po-

lityk Beniamin Franklin powiedział że nie starzeje się ten, kto
nie ma na to czasu i ja jeszcze
raz życzę zatem braku czasu –
mówi Anna Jarosińska.

W dotychczasowych ośmiu edycjach odnowiono w sumie 111 budynków, z czego 84 to budynki wielorodzinne, zaś 27 to budynki jednorodzinne (prywatne)

„Odnów i wygraj” – trwają zgłoszenia!
Konkurs „Odnów i wygraj”, którego organizatorem jest gmina
Strzegom od wielu już lat zachęca wspólnoty mieszkaniowe i
właścicieli domków jednorodzinnych do ich remontów. Dzięki
temu miasto pięknieje, a liczba wyremontowanych obiektów
wzrasta z roku na rok. Do 6 grudnia br. można zgłaszać odnowione budynki.
Pieniądze na nagrody pieniężne w konkursie pochodzą
z budżetu gminy Strzegom.
W dotychczasowych ośmiu
edycjach gmina Strzegom
przeznaczyła kwotę ok. 1,8
mln zł.

Kwestionariusz zgłoszeniowy
można pobrać ze strony www.
bip.strzegom.pl Rozstrzygnięcie konkursu następuje do
połowy lutego następnego
roku.
red

Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać:
właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy
budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie,
architekturę albo historię, stanowią cenne obiekty
kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony.

zdjęcie numeru

Mają nowy wóz strażacki

Zwycięzca ostatniej edycji – Wspólnota
Mieszkaniowa Rynek 13 (w środku)

Kiedy pierwsze ślizgi?
Na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Strzegomiu ruszyły
prace związane z ustawieniem i
przygotowaniem lodowiska. 6
grudnia – w Mikołajki – ruszy 9.
sezon na „Białym Orliku”.
Obiekt jest konstrukcją przenośną, którą rozkłada się tylko
na czas zimy. Lodowisko ma
bandy, chodniki i barierki.
Sztuczne lodowisko to coroczna atrakcja Strzegomia.
W poprzednich latach obiekt
cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych

mieszkańców. Zobaczymy, jaka
będzie frekwencja i zainteresowanie w sezonie 2019/2020.
Zapraszamy już dzisiaj!
red

Zarząd OSiR Sp. z o.o. informuje,
że w związku z montażem sezonowego lodowiska, „Boisko do
koszykówki” na kompleksie boisk
„Orlik 2012” przy ul. Mickiewicza
2 w Strzegomiu nie będzie dostępne dla użytkowników.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie nie ukrywają swojej radości z faktu otrzymania nowego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego. Więcej o tym piszemy na str. 8
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Podwórko
do poprawki
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Olszowa za pół ceny
Dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych to prawie połowa ceny, czyli ok. 2,22 mln zł

Trwa przebudowa ul. Olszowej
w Strzegomiu na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 374 do zakładów
drobiarskich wraz z zatoką
autobusową przy ul. Brzozowej. I to nie jest jedyna dobra
wiadomość dla mieszkańców,
bowiem inwestycję uda się zrealizować z ogromnym wsparciem
finansowym z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wartość dofinansowania to niemal połowa
potrzebnej kwoty.
Rozpoczęły się prace związane z zadaniem pod nazwą „Remont i modernizacja podwórka
położonego w centrum miasta
między ulicami Boh. Getta,
Świdnicką, Krótką, Ogrodową
a Rynkiem -III etap - Budżet
Obywatelski 2019”. „ - Aktualnie trwają roboty rozbiórkowe.
W dalszej części wykonane
zostaną następujące prace: wymiana nawierzchni utwardzonej, wykonanie nawierzchni z
kruszywa piaskowo-żwirowego,
wykonanie i obsianie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie oświetlenia
naziemnego, wykonanie drogi
do śmietników z kostki granitowej, wykonanie chodników z
kostki betonowej - wejścia do
bram, wykonanie placu zabaw
wraz z ogrodzeniem i montaż
małej architektury (linarium
spinaczkowe, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka
bocianie gniazdo, trampolina
terenowa, ławki parkowe, kosze,
stolik szachowy z siedzeniami)
– wyjaśnia Wioleta WnękSoczyńska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Lokalowej. Planowany termin zakończenia robót
to 30 kwietnia 2020 r. Koszt
inwestycji ok. 595 tys. zł.

Główny front robót ,,przechodzi” w kierunku drogi wojewódzkiej nr 374. W chwili obecnej
najwięcej prac realizowanych
jest pomiędzy ul. Andersa a ul.
Polną. W większości wykonany
już został zakres branży sanitarnej polegający na budowie sieci
kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi. Zamontowane zostały również maszty
oświetlenia ulicznego wraz z
wysięgnikami oraz oprawami
LED na odcinku od ul. Andersa
w kierunku zakładów drobiarskich. W związku z licznymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą
techniczną oraz koniecznością
przebudowy najbardziej wysłużonych jej odcinków, planowane
jest wydłużenie terminu realizacji
robót budowlanych.

Roboty budowlane realizuje firma DROG-ZIEM ze Stanowic. Umowna wartość robót
budowlanych wynosi 4,87 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych to ok. 2, 22 mln zł.
W najbliższym czasie rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe i wyłonieni zostaną wykonawcy robót budowlanych na przebudowę dalszej części ul. Olszowej w Strzegomiu, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 374 w Strzegomiu
(wyjazd w kierunku Świdnicy). Więcej informacji odnośnie tej inwestycji przekażemy w kolejnych numerach naszej gazety.

red

Kradzieże, łamanie przepisów ruchu drogowego, wyciek wody czy włamanie do sklepu – to tylko kilka przykładów tego, co podejrzało czujne oko strzegomskich kamer

Okiem miejskiego monitoringu
16 i 22 października br. w godz.
południowych w parku od strony
marketu NETTO wielokrotnie
interweniowali policjanci ze
Strzegomskiego Komisariatu
Policji do osób spożywających
alkohol oraz załatwiających potrzeby fizjologiczne.
***
16 października br. policja
otrzymała zgłoszenie o kradzieży roweru z ul. Mickiewicza.
Po weryfikacji z monitoringu

miejskiego została przekazana
informacja dotycząca sprawcy
kradzieży roweru. Policjanci z KP
w Strzegomiu natychmiast podjęli działania, po których rower
został odzyskany i oddany właścicielowi. Dodatkowo okazało
się, że sprawca był poszukiwany
listem gończym przez sąd.
***
16 października br. doszło do
kradzieży w jednym z zakładów
na Grabach. Policja wyjaśnia

sprawę, posiłkując się zapisem z
monitoringu miejskiego.
***
18 i 21 października br. kierowcy pojazdów osobowych nie
zastosowali się do znaku zakazu
ruchu, wjeżdżając na teren dworca autobusowego w Strzegomiu.
Na wyraźnie zwróconą uwagę od
pracownika obsługi dworca kierowcy tę informację zbagatelizowali. Sprawa została przekazana
na policję.

Przypominamy, że zakaz wjazdu na teren dworca nie dotyczy
autobusów oraz pojazdów posiadających zgodę zarządcy np.
TAXI.
***
21 października br. po placu
zabaw jeździli rowerzyści. Po informacji z mikrofonu rowerzyści
zeszli z rowerów i wstawili je do
stojaków.
***
23 października br. został zauważony wyciek wody z hydrantu
podziemnego, który znajduje
się w jezdni naprzeciw Urzędu

Miejskiego. Powiadomiono pracownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej.
***
24 października br. w godzinach nocnych w jednym z
punktów spożywczych doszło
do włamania. Policja wyjaśnia
sprawę, posiłkując się zapisem z
monitoringu miejskiego.
***
24 października br. kierujący
ciągnikiem siodłowym z naczepą nie zastosował się do znaku
zakazu na ul. Kościuszki, który
to zabrania poruszania się pojaz-

dom powyżej
rzeczywistej
masy całkowitej - ponad
10 t.

***
28 października br. na skrzyżowaniu ul. Kościuszki-Ofiar
Katynia - na drodze dla rowerów
- zaparkował pojazd dostawczy
tak, że rowerzyści zmuszeni byli
do zatrzymania się i przeprowadzania rowerów wzdłuż jezdni.
Z kierowcą przeprowadzono
rozmowę ostrzegawczo-profilaktyczną.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Najemco, zgłoś awarię!
Kiedy dyżury naszych aptek? Co widać ze szczytu góry?
Na szczycie Góry Krzyżowej
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 zamontowano tablicę turyW soboty
14:00 – 20:00 styczną przedstawiającą zdjęcie
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 z opisem widoku panoramy z
Góry Krzyżowej. Dzięki temu
LISTOPAD 2019
możemy się dowiedzieć, jakie
szczyty i wzniesienia możemy
Data pełnienia
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
zaobserwować oraz jaka jest ich
dyżuru
wysokość. Mamy nadzieję, że
03.11 – 09.11

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

10.11 – 16.11

Śląska

ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

17.11 – 23.11

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

będzie to ciekawa lekcja o topografii naszego regionu, zarówno
dla młodszych, jak i starszych.
Autorem opracowania panoramy Strzegomia jest Tomasz
Dudziak, członek Studenckiego
Koła Przewodników Sudeckich
we Wrocławiu. Panu Tomaszowi
serdecznie dziękujemy.

Pogotowie Techniczne działa w zakresie usuwania awarii wewnętrznych instalacji
mieszkań będących w zasobie
gminy: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych. Awarie i usterki w dni
powszednie (poniedziałek
- piątek) do godziny 15:00
prosimy zgłaszać do Wydziału
Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
pok. nr 9, tel. 74 8560 522.

Awarie i usterki w dni powszednie po godzinach pracy
administracji oraz w soboty,
niedziele i dni świąteczne
prosimy zgłaszać: tel. 605
735 675.

4

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Wydarzenia

Planowany termin zakończenia robót to 31 marca 2020 r. Koszt inwestycji ok. 404 tys. zł

Gwiezdne podwórko
Rozpoczęły się długo oczekiwane roboty związane z budową „Gwiezdnego Podwórka”,
które – przypomnijmy - będzie
zlokalizowane przy Publicznej Szkole Podstawowej nr
2. Inwestycję zgłoszono do
realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego.
Zakończono już prace związane z rozbudową oświetlenia
i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażem kamer
monitoringu. Aktualnie trwają
roboty rozbiórkowe.
W dalszej części wykonane zostaną następujące prace:
wymiana nawierzchni utwardzonej, budowa pochylni dla
niepełnosprawnych wraz z pochwytem, budowa schodów zewnętrznych do budynku szkoły
od strony podwórka, dostawa
i montaż nowego ogrodzenia
z bramą i furtkami, dostawa
i montaż gier edukacyjnych
przyklejanych poprzez wulkanizację (rakieta, kompas, pawi
zegar, tablica matematyczna,
układ słoneczny), dostawa i
montaż stołu zewnętrznego do
gry w tenis stołowy, dostawa i
montaż tablic tematycznych,
dostawa i montaż: ławek, donic
zewnętrznych, koszy na śmieci,
dostawa rozkładanej sceny z
plandeką, dostawa i montaż
grilla, uzupełnienie trawników
oraz nasadzenia roślin na rabatach.

Burmistrz Strzegomia
zaprasza

Burmistrz Strzegomia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących
realizację zadań publicznych przy wsparciu ze
środków budżetu gminy Strzegom na bezpłatne
spotkanie informacyjne dotyczące otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Strzegom
w 2020 roku.
Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka prawidłowości składanych ofert, a w szczególności:
1) obowiązujące nowe wzory ofert, umów i sprawozdań,
2) sposób opisu rezultatów zadania publicznego,
3) sposób rozliczania zadań w oparciu o rezultaty,
4) zmiany w zapisach konkursów ofert w porównaniu z
rokiem ubiegłym.
Termin spotkania: 2
 6 listopada 2019r. godz. 16.30
(czas trwania ok. 2 godziny)
Miejsce spotkania:Centrum Aktywności Społecznej
„Karmel” w Strzegomiu
ul. Kościuszki 2
sala konferencyjna
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Budżet Obywatelski 2020
PROJEKTY DUŻE
LP

TYTUŁ PROJEKTU

LICZBA WAŻNIE
ODDANYCH GŁOSÓW

1.

Bezpieczne podwórko

437 głosów

2.

Boisko mobilne 10m x 15m + nawierzchnia mobilna na boisko 10m 162 głosy*
x 15m

3.

Rewitalizacja terenu gminnego 178 głosów
podwórze

4.

Wybieg i park zabaw dla psów

300 głosów

* Projekt pn. „Rewitalizacja terenu gminnego – podwórze” mimo,
że otrzymał większą liczbę głosów, nie może zostać zrealizowany, ponieważ nie mieści się w puli zadań dużych BO na 2020 r.
Na czerwono projekty przeznaczone do realizacji w 2020 r.

PROJEKTY MAŁE
LICZBA WAŻNIE
ODDANYCH GŁOSÓW

LP

TYTUŁ PROJEKTU

1.

POMNIK HARCERSKIEJ LILIJKI –
825 głosów
Harcerska droga w pomniku

2.

Boisko mobilne 10m x 15m

3.

Monitoring placu zabaw na ul. Gen.
71 głosów
J. Bema, na osiedlu „Domki”

4.

Zakup strojów teatralnych w ramach
wspierania edukacji teatralnej w 95 głosów
gminie Strzegom

86 głosów

Na czerwono projekty przeznaczone do realizacji w 2020 r.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

W ydarzenia

Co w kinie SCK?
15.11.2019 16:00 – Był
sobie pies 2
18:00 – Dom Strachów
16.11.201916:00 – Był
sobie pies 2
18:00 – Dom Strachów
17.11.201916:00 – Był
sobie pies 2
18:00 – Dom Strachów
22.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2
23.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik

18:00 – Czarownica 2
24.11.201916:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2
29.11.2019 16:00 – Rodzina Adamsów
18:00 – Bliźniak
30.11.2019 16:00 – Rodzina Adamsów
18:00 – Bliźniak
01.12.201916:00 – Rodzina Adamsów
18:00 – Bliźniak
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PLAN
uroczystości:

12.45 – Skwer przy pomniku Trójcy Św. przy
Baz ylice Mniejszej w
Strzegomiu
- Uroczyste wciągnięcie
flagi państwowej na maszt
i odegranie hymnu narodowego
13.00 – Bazylika Mniejsza
w Strzegomiu
- Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem JE biskupa świdnickiego Ignacego Deca w
asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego – X
Brygady Logistycznej w
Opolu
15.00 - Skwer przy pomniku I. J. Paderewskiego
- Uroczysty Apel Pamięci,
Salwa Honorowa, złożenie
kwiatów i wieńców pod
pomnikiem
16.00 – Sala widowiskowa
Strzegomskiego Centrum
Kultury
- Program patriotyczny w
wykonaniu amatorskich
grup artystycznych z gminy
Strzegom
18.00 – Koncert Ryszarda
Rynkowskiego
Serdecznie zapraszamy.

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

O straży pożarnej w Horicach
Ochotnicza straż pożarna w
Horicach istnieje już 125 lat.
Jednostka liczy łącznie 70
członków, w tym 15 strażaków
w wieku 7–15 lat. W 2018 r.
odnotowano 35 wezwań. Strażacy wyjeżdżali nie tylko do
gaszenia pożarów, ale też do
wypadków samochodowych,
usuwania awarii technicznych
i różnego rodzaju szkód.
Do dyspozycji jednostki jest
Mercedes LP 813 i CAS 32T
148. Przed trzema laty - z
okazji 120. rocznicy powstania
straży pożarnej - miasto Horice zakupiło pojazd trasportowy
Ford Transit. Wyremontowano również remizę
strażacką.
Bardzo dobrze
układa się
współpraca
między

ochotniczą a zawodową strażą
pożarną. Jednostki mieszczą się
w jednym budynku i wzajemnie się wspierają w swej trudnej
i odpowiedzialnej pracy.
Strażacy ochotniczej i zawodowej straży pożarnej wspólnie
organizują bądź zabezpieczają różne wydarzenia, jak np.
Obchody Dnia Zintergowanego Systemu Ratownictwa,
obchody Dnia Dziecka, czy
czuwają nad bezpieczeństwem
podczas wyścigów motocykli
„300 zakrętów Vaclava Havla“.
Jednostka uczestniczy w sportowych zawodach strażackich
oraz w zawo-
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Akcja trwała dwa miesiące i przyłączyło się do niej wielu sponsorów i partnerów

„Dojrzała OdNowa”
Czy można zmieniać świadomość osób dojrzałych,
by potrafiły dbać o siebie,
bez względu na wiek? Zdecydowanie tak! W naszym
mieście miał y miejsce
metamorfozy dojrzałych kobiet. Do metamorfozy zgłosiło się
kilka kandydatek z
Dziennego Domu
Poby tu S eniorW igor w Strzegomiu.

dach organizowanych z myślą
o strażakach, którzy zakończyli
już swoją służbę. Co roku OSP
organizuje walne zgromadzenie strażaków.
Strażacy z Horic współpracują ze strażą pożarną z miejscowości Trzciana na Słowacji
oraz z naszą strzegomską OSP.
W październiku delegacja
OSP z Horic przybyła do
Strzegomia z zaproszeniem
na roczne walne zgromaDecydującym
dzeinie, które odbędzie się w
czynnikiem wyboru
listopadzie.
Tekst i zdjecia: Milos Kara kandydatek do proTł. i red. w jęz. polskim: jektu był stan zdroDominika Kuleba wia, który umożliwiał korzystanie z
zabiegów. Ludwika
Kopeć, 84-letnia
mieszkanka Granicy – bohaterka
metamorfozy korz ystała z zabiegów modelujących
sylwetkę oraz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, ale
zapewniona została
jej również opieka
dietetyka oraz medyczna, bo
nie chodziło tylko o poprawę
wyglądu, ale też zmniejszenie dolegliwości bólowych
i dolegliwości związanych
z układem pokar mowy m.
Ostatnim etapem akcji była
zmiana fryzury, stylizacja oraz
makijaż.

- Chcemy pokazać, że w każ- komfort ich życia – mówili
dym wieku można zadbać o sie- pomysłodawcy akcji z Punktu
bie i zmienić swoje życie na lep- Piękności w Strzegomiu.
sze. Udowodnić, że nawet w tak
małym mieście, jak Strzegom są
Akcja nie miała charakteru zamożliwości, żeby osoby starsze
wyglądały pięknie, czuły się robkowego, wszystkie poczyniodobrze we własnym ciele, wpro- ne działania były charytatywne.
wadziły zmiany, które zwiększą
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Aktualności
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„Bluesowe Zaduszki” były okazją do posłuchania świetnej muzyki, ale też do powspominania osób, które odeszły do Domu Pana w mijającym roku

„Bluesowe Zaduszki”
„Bluesowe Zaduszki”
na stałe wpisały się już
w kalendarz imprez
Strzegomskiego
Centrum Kultury i
z roku na rok stają
się coraz bardziej
popularne wśród
wszystkich sympatyków
muzyki rodem z południowych stanów Ameryki. Tegoroczna trzecia już
edycja „Zaduszek” (26.10)
zgromadziła ponad 200osobową widownię.
Ta z kolei mogła podziwiać występujące na
scenie zespoły: Ślad, Take
Blues oraz Silver Heads
18. Oprócz typowo bluesowych rytmów nie zabrakło
też country. „Bluesowe Zaduszki” to nie tylko okazja
do posłuchania świetnej
muzyki w dobrym wykonaniu, ale też sposobność do
wspomnień o osobach nie

tylko związanych z
muzyką, które odeszły w mijającym
roku. - W holu
SCK na osoby
grające
bluesa czekała
też niespodzianka – wystawa
sprzętu muzycznego i instrumentów
z kolekcji Wiesława Łupkowskiego.
Ponad 3-godzinny
koncer t tr adyc y jnie zakończyła jam
session – informuje Krzysztof Kalinowski, dy rektor
S t r z e gom s k i e go
Centrum
Kultury.
red

- Największe wrażenie zrobił na mnie maraton w Nowym Jorku ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności na ulicach – podkreśla Jan Chmura

Ukoronowanie pięknej kariery
- Trudno sobie wyobrazić u
schyłku życia większych doznań
i przeżycia tak różnych emocji.
Od turystycznych i sportowych,
po naukowe i duchowe. Czuję
się osobą spełnioną! – stwierdził
prof. Jan Chmura po ukończeniu ostatniego w swoim życiu
maratonu, którego meta zlokalizowana była na Jasnej Górze
w Częstochowie.
Honorowy Obywatel Strzegomia w obecności najbliższej rodziny: żony i trzech synów – biegnących razem z nim - właśnie w ten
sposób postanowił podziękować
Matce Bożej Częstochowskiej
za opiekę i ukończenie w okresie
ostatnich 7 lat 24 maratonów na
wszystkich kontynentach globu.
Strzegomianin – licząc tylko same maratony – przebiegł
ponad 1000 km na wszystkich
szerokościach i długościach geograficznych, począwszy od dwóch
kół podbiegunowych, poprzez
zwrotnik Raka i Koziorożca, a
skończywszy na równiku. A to
wszystko w wieku 63-70 lat.
- O każdym z maratonów
mógłbym opowiadać godzinami – podkreśla profesor. – Duży
sentyment mam oczywiście do

maratonu we Wrocławiu, gdzie
zaczęła się moja przygoda z tymi
biegami. Niedawno pobiegłem
tam również po raz drugi (przedostatni bieg – dop. red.). Najtrudniejszym maratonem był ten na
Antarktydzie, gdzie przeżyłem
bardzo głębokie wychłodzenie
organizmu, czyli hipotermię.
Największe wrażenie zrobił na
mnie z kolei maraton w Nowym
Jorku ze względu na ogromne
zainteresowanie publiczności na
ulicach. Kibicowało nam milion
osób! Fantastyczna atmosfera
panowała również w Chicago i
Sydney. Najbardziej egzotyczne
biegi odbyły się w Honolulu (Hawaje) i na Malediwach. Najgłębsze
emocje sportowe przeżyłem w
Grecji na trasie biegu z Maratonu

Prof. Jan Chmura jest laureatem
„Dolnośląskich Kluczy Sukcesu”.
19 września 2019 r. przyznano
mu wyróżnienie specjalne za
działalność naukową i sportową.
Honorowy Obywatel Strzegomia
jest także członkiem Rady Społecznej przy Prezydencie Wrocławia Jacku Sutryku.

do Aten.Wiele doznań religijnych
i mistycznych doświadczyłem w
trakcie biegów w Ziemi Świętej,
Rio de Janeiro i na Jasną Górę.
Miło wspominam maraton w
Londynie w 2016 r., gdzie na jednej trasie biegłem z Kenijczykiem
Eliudem Kipchoge – rekordzistą
świata na dystansie 42 km 195
m. W Hanowerze ustanowiłem
rekord życiowy 3:22:57. Kończąc
tę wyliczankę dodam, że wielką

satysfakcję sprawiło mi ukończeniu maratonu w Warszawie,
na Stadionie Narodowym, gdzie
uzyskałem minimum uprawniające mnie do startu w Nowym
Jorku – mówi Jan Chmura, który
zaznacza, że aż 16 startów z 24
zaliczył wspólnie ze swoim kompanem Ryszardem Żmijewskim,
radnym RM w Strzegomiu. Aby
dotrzeć do tych wszystkich miejsc
nasz bohater podróżował m. in.:

samolotem, autobusem i statkiem. się także na aspektach związanych
Zwiedził mnóstwo przepięknych ze zmęczeniem. Badania te będzie
miejsc, których obrazy zostaną mu można wykorzystać w kształcew głowie do końca życia.
niu nowej generacji
Nie można zapominać, że w
polskich trenerów
trakcie swoich startów profesor
przygotowująrealizował projekt badawczy,
cych do startu
wykonując w różnych warunkach
potencjalnych
klimatycznych szereg pomiarów i
maratończybadań kardiologicznych, metaboków w starlicznych, dot. termoregulacji i goszym wieku.
TW
spodarki wodno-elektrolitycznej.
Koncentrował

Pełna lista maratonów ukończonych przez
prof. Jana Chmurę w okresie 2012-2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wrocław 2012
Dębno 2013
Kraków 2013
Warszawa 2013
Poznań 2013
Hanower 2014
Nowy Jork 2014
Jerozolima 2015
Rio de Janeiro 2015
Berlin 2015
Johannesburg (RPA)
2015
12. Antarktyda 2016

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Londyn 2016
Sydney 2016
Boston 2017
Tromsoe 2017
Chicago 2017
Tokio 2018
Ateny 2018
Honolulu (Hawaje) 2018
Malediwy 2019
Alaska 2019
Wrocław 2019
Jasna Góra 2019

- Artyści wytworzyli nastrojowy klimat, wprowadzając wszystkich w magiczną chwilę refleksji – mówi Ewa Bereta ze Strzegomskiego Centrum Kultury

Już po raz 31. wykonawcy i
sympatycy muzyki religijnej
i refleksyjnej spotkali się w
Strzegomskim Centrum Kultury, aby wspólnie słuchać,
grać i śpiewać.
Przegląd Piosenki Religijnej i
Refleksyjnej (26.10) zgromadził
liczną publiczność, która wysłuchała nastrojowych, lirycznych
utworów w wykonaniu lokal-

nych solistów i grup muzycznych. Wśród wykonawców
pojawili się na scenie Józef
Kuźma w klasycznym repertuarze, Aneta Sypko hipnotyzująca
wspaniałym głosem, Amelia
Sozańska w przepięknym wykonaniu „Barki” na skrzypcach,
Zespół Retro w pełnym energii
składzie. Podczas przeglądu
nie zabrakło również zespołu
Olszaniacy, który w swoim re-

pertuarze nawiązywał również
do kultury ludowej, Scholii
Szkolno-Parafialnej „Cantate
Deo” prowadzonej przez Tomasza Dziurlę prezentującej nie
tylko swoje umiejętności wokalne, ale również instrumentalne.
Na scenie pojawił się również
artysta i kompozytor Zbigniew
Ciesielski, który sam komponuje muzykę do swojej poezji,
oraz dwie wspaniałe młode wo-

kalistki: Amelia Maślany oraz
Natasza Zając, prezentujące
bardzo liryczne utwory.
- Tuż przed listopadowym
świętem artyści wytworzyli
nastrojowy klimat, wprowadzając wszystkich w magiczną
chwilę refleksji. Publiczność
ciepło przyjęła wszystkich wykonawców – mówi Ewa Bereta
ze Strzegomskiego Centrum
Kultury.

Foto: InfoStrzegom

Lirycznie i nastrojowo

oświata

CodeWeek w PSP nr 2
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Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Odkryli swoje talenty
VI Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego odbył
się 25 października br. w PSP w Kostrzy. Wzięli w nim udział
przedstawiciele wszystkich szkół gminnych, którzy recytowali
wiersze, urozmaicając je drobnymi elementami teatralnymi.

C o d e We e k , E u r o p e j s k i
Tydzień Kodowania, to społeczna inicjatywa, w ramach której państwa
europejskie rywalizują w liczbie
zorganizowanych wydarzeń
związ anyc h z
p ro g r a m o w a niem. W t y m
roku akcja trwała w całej Europie, w dniach od
5-20 października.
Uczniowie PSP nr 2 wraz z
nauczycielami: Marzeną Ryż,
Moniką Wanecką i Danutą
Puchalską włączyli się w tę
inicjatywę.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

W jury zasiedli opiekunowie uczestników
- nauczyciele języka
angielskiego (cz yli
kto?).
Konkurs oceniany
był w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I-III i klasy IVWe wszystkich klasach - od 2 VI, a ocenie podlegały: dobór wymowa/akcent, ogólny wyraz
do 8 - odbyły się lekcje informa- utworu, interpretacja tekstu, artystyczny.
tyki i matematyki związane z programowaniem. W klasach
2-4 dot ycz ył y
podstaw programowania. Uczniowie klas 5-8
w czasie lekcji
informatyki
tworzyli grę w
pytania i odpowiedzi, dotyczącą stolic
Europy, przy użyciu
oprogramowania Scratch. Na
lekcjach matematyki uczniowie
uczyli się o metodach zapisu
informacji, o algorytmach oraz
kodowaniu instrukcji.

Zwycięzcami zostali:
Klasy I-III
I miejsce: Lena Walkowicz - PSP nr 3
II miejsce: Gabriella Gołębczyk – PSP nr 2
III miejsce: Matylda Czekatowska – PSP w Stanowicach
Klasy IV-VI
I miejsce: Julia Warachim - PSP nr 3
II miejsce: Joanna Zawiła – PSP w Goczałkowie
III miejsce: Hanna Zielińska – SP w Rogoźnicy

Dzięki całej inicjatywie uczniowie PSP2 w Strzegomiu ćwiczyli logiczne myślenie, koncentrację uwagi, umiejętności matematyczne. Uczyli
się, jak współpracować i rozwiązywać złożone problemy, co ponadto
wpłynęło na doskonalenie ich kompetencji społecznych, rozwijanie ich
kompetencji cyfrowych oraz na ich kreatywność.

Piękne i wygodne meble, sztalugi i różne akcesoria dają możliwość rozwijania „artystycznych skrzydeł”

Nowa pracownia artystyczna w jaroszowskiej szkole

Niespodzianką dla uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie w nowym roku szkolnym jest nowa sala lekcyjna
nazwana pracownią artystyczną. Pomieszczenie sukcesywnie jest wyposażane w potrzebne materiały plastyczne, instrumenty
muzyczne oraz akcesoria artystyczne. Na efekty pracy uczniów trzeba jeszcze trochę poczekać, ale już widać na twarzach uczniów zadowolenie z komfortu podczas pracy oraz radość z tworzenia. Opiekunem pracowni jest nauczycielka plastyki i muzyki
– Dorota Burzyńska.

Jesienne tajemnice w LO
W iecz orek poetycki:
,,Koncert jesienny na dwa
świerszcze i
wiatr w kominie” odbył się
23 października br. w Liceum Ogólnokształcącym w
Strzegomiu.
Organizatorkami tego niezwykłego
przedsięwzięcia były: Ewa
Tu t k a , A g n i e s z k a R u t ,
Małgorzata Kucharska,
Sylwia Glazer oraz Beata
Orzechowska, które przygotowywała licealistów do
prez entacji wiersz y Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Utwor y przedstawiane
przez uczniów, w akompaniamencie szumiącego z a
oknem wiatru, nabierały
tajemnicz ego c har akter u,
przeplatanego nicią niezwykłości oraz sielankowego

spokoju. Słowa wypowiedziane przez licealistów
nabierały jeszcze większej
mocy, ponieważ recytowane były w jesiennej oprawie. Młodzież miała także
możliwość popisania się
talentem muzycznym ujawniającym się podczas interpretacji piosenek, które były
dopełnieniem widowiska.
Nie zabrakło również
mał ych form teatralnych.
Była to świetna okazja do
podzielenia się wrażeniami
z tego lirycznego spotkania
uczniów i nauczycieli.
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W ciągu ostatnich lat to już czwarty samochód pozyskany przez władze samorządowe Strzegomia. Niedawno oddano również remizę strażacką

Nowy wóz dla OSP Jaroszów
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie otrzymała w ostatnich
dniach nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy z napędem
4x4. To kolejna inwestycja w
bezpieczeństwo mieszkańców
całej gminy.
Koszt samochodu wyniósł blisko 987 tys. zł. Gmina Strzegom
przeznaczyła na ten cel 626 tys.
zł ze swojego budżetu. Pozostałe
środki pochodziły z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji - 230 tys. zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu - 130 tys. zł.
Nowy wóz strażacki (MAN
TGM 18.320) wyposażony jest
m. in.: w zbiornik na wodę o
pojemności 4600 l, autopompę
ze stopniem wysokiego ciśnienia,

4 zraszacze u dołu pojazdu, linię
szybkiego natarcia, składane działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, 4 radiostacje analogowocyfrowe i latarki kątowe.
Strażacy z Jaroszowa na czele
z prezesem Zdzisławem Belicą i naczelnikiem Mateuszem
Bobowskim nie ukrywają swojego zadowolenia z przekazania
jednostce samochodu i dziękują
wszystkim osobom, dzięki którym
ich jednostka może poszczycić się
tak wspaniałym samochodem.
Przypomnijmy, że to kolejny
prezent dla OSP Jaroszów. Niedawno oddano także do użytku
piękną remizę strażacką, która
mieści się w nowo wybudowanym
Centrum Aktywności i Integracji
Mieszkańców Wsi Jaroszów.
TW

W ciągu ostatnich lat to już czwarty samochód pozyskany przez władze samorządowe Strzegomia. W 2012 r. nowy pojazd otrzymała OSP
Strzegom, w 2014 r. – OSP Rogoźnica, w 2017 r. – OSP Goczałków i teraz OSP Jaroszów.

Zwiedzali Dolny Śląsk

Jubileusz Olszan

W swojej radzie mam trzy bardzo kreatywne osoby – mówi sołtys

Członkowie Klubu Seniora z Jaroszowa 22 października br. spędzili
miło czas podczas
wycieczki krajoznawczej
do Kudowy
Zdrój. Zwiedzili również
okolice.
W Radkowie państwo
Katarzyna i
Tomasz Grochowscy oprowadzili ich po
swoich angielskich
ogrodach. Seniorzy mogli zobaczyć różne drzewa,
krzewy i rośliny, którymi obsadzono piękne klomby. Jaroszowianie mieli okazję zakupić do
swoich ogrodów ciekawe rośliny.
Przez kurort przeszli radośnie ze
śpiewem do Czermnej, potem
do skansenu w Pstrążnej. Zachwyceni byli ciepłem i pięknem
krajobrazu górskiego.

Sołtys i Rada Sołecka wsi
Olszany serdecznie zapraszają na uroczystości 780lecia istnienia wsi Olszany,
które odbędą się 9 listopada
2019 r. Współorganizatorami wydarzenia są: OSP w
Olszanach, PSP Olszany, ZF
„Olszaniacy”, Koło Gospodyń
W iejskich „O lsz anianki ”,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Olszany i LKS Huragan.

W dzisie jsz y m numer z e
„Gminnych W iadomości
Strzegom” przedstawiamy
wywiad z Jarosławem Kmiecikiem – nowym sołtysem
Granicznej.

- Był to kolejny czas na integrację klubu. W przyszłości
planujemy poznawać kolejne
ciekawe miejsca Dolnego Śląska - zapowiadają seniorzy z
Jaroszowa.
red

PROGRAM:
15.00 – Kościół pw. Trójcy Świętej w Olszanach
Uroczysta msza św.
16.00 – Centrum wsi
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej
780-lecie wsi Olszany
16.00 – Świetlica wiejska
Występ ZF „Kostrzanie”
„Historia Olszan” – prelekcja Krzysztofa Kaszuba
Inscenizacja słowno-muzyczna PSP Olszany
Występ ZF „Olszaniacy”
18.00 – Plac przed
świetlicą wiejską
Wiejska biesiada przy ognisku

Jesteśmy w stanie dużo zmienić!

- Panie sołtysie. Minęło już
kilka miesięcy od wyborów sołeckich. Jakie są pana pierwsze
spostrzeżenia i wnioski?
- Pełnienie funkcji sołtysa
wsi Graniczna nie należy do
najłatwiejszych zadań. Jest to
jedna z wielu wiosek w naszej
gminie, która boryka się z wieloma problemami uniemożliwiającymi czerpanie radości z
zamieszkiwania w spokojnej
wsi. Mimo wszystko uważam,
że przy odpowiedniej pomocy
z zewnątrz oraz samej integracji
mieszkańców jesteśmy w stanie
naprawdę dużo zmienić.
- Jakie są największe potrzeby
wsi, którą pan kieruje?
- Bliskość kamieniołomów
oraz transport ciężarowy są największym obciążeniem dla wioski, więc zanim przystąpimy do
realizacji innych przedsięwzięć,
jakie chcielibyśmy zrealizować w
wiosce, to na pewno priorytetem
jest budowa obwodnicy wioski
odciążającej od nieustannego
przejazdu samochodów ciężarowych oraz, przy odpowiednim
zaangażowaniu ze strony firmy
Eurovia, wpisanie kamieniołomu w krajobraz Granicznej, tak
aby stanowił swojego rodzaju
malowniczą atrakcję wsi zamiast
jej uciążliwość.

- Jakie ma pan pomysły, by
Graniczna była fajnym miejscem chwili na ich pomoc oraz pełne
zaangażowanie w sprawy wsi.
do życia?
Swoim zapałem i oddaniem dla
- Usytuowanie naszej wsi jest wsi zaraziły innych mieszkańatrakcyjne, jeśli chodzi o wypo- ców, którzy chętnie uczestniczą
czynek i rekreację. Odbiegając w życiu wioski.
od problemu transportu, który
- Na co przeznaczycie środki z
miejmy nadzieję uda się rozwiązać, mamy wspaniałe tereny funduszu sołeckiego?
- Środki z funduszu przede
na piesze i rowerowe wycieczki. Co prawda, brakuje nam wszystkim przeznaczamy na
jeszcze miejsca do wspólnych bieżące potrzeby wioski, w tym
spotkań takiego jak świetlica, funkcjonowanie naszego mini
chociaż mamy nadzieję że bur- -placu zabaw oraz sołtysówki.
mistrz ma na to jakiś plan, ale Nie zapominamy również o
przy odpowiedniej integracji wsparciu finansowym wszelmieszkańców jesteśmy w stanie kiego rodzaju imprez okostworzyć miejsca do wspólnej licznościowych tj. Jarmarku
zabawy i rozrywki. Już sam Wielkanocnego, Dożynek itp.,
fakt o powiększającej się liczbie gdzie możemy pokazać się jako
mieszkańców wskazuje na to, że mocna, zintegrowana wioska.
- Dziękuję za rozmowę.
Graniczna może wkrótce okazać
TW
się naprawdę wspaniałym miejscem do życia.
- Jak wygląda współpraca z
członkami Rady
Sołeckiej?
- W swojej radzie mam tr z y
osoby. Są to osoby
bardzo kreatywne,
dużo wnoszące jeśli chodzi o zarządzanie wioską.
Mogę liczyć
w każdej

Szachy i maty w SCK
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Oprócz wyników sportowych, dla najmłodszych dzieci najważniejszy był sam udział w zawodach

Jak ryby w wodzie

W sali balowej Strzegomskiego
Centrum Kultury 26 października
br. rywalizowali miłośnicy gry
królewskiej, czyli szachów. Do 7
rund turniejowych przystąpiło 20
szachistów z Jawora, Snowidzy,
Goczałkowa i Strzegomia, w tym
pięciu seniorów.
W sumie rywalizowano w 4
kategoriach wiekowych: seniorzy
60+, panowie młodsi (do 60 lat),
damy szachowe i damy młodsze.
Najstarszym zawodnikiem okazał się Stanisław Krawiec (81
lat), który z tego tytułu otrzymał
nagrodę rzeczową z rąk Elżbiety
Pienio z SCK.

Damy szachowe
1. Irena Piórek (Strzegom)
2. Mariola Pawłowska (Strzegom)
3. Ewa Konc (Strzegom)
Panowie młodsi
1. Remigiusz Olejarczyk ( Jawor)
2. Roman Drążek ( Jawor)
3. Tobiasz Duszeńko ( Jawor)
Damy szachowe młodsze
1. Aleksandra Sala (PSP nr 2
Strzegom)
2. Jagoda Włodarczyk (PSP nr 4
Strzegom)
Po zawodach i dekoracji zwycięzców odbyła się miła uroczystość w związku z 50-leciem gry w
szachy i 20-letnim prowadzeniem
Wyniki:
sekcji w SCK przez Ignacego
Seniorzy 60+
Kosińskiego. Były kwiaty i kosz
1. Henryk Jarosz – Kaprol (Jawor, ze słodyczami. Dyrektor SCK
63 lata)
– Krzysztof Kalinowski życzył
2. Stanisław Krawiec ( Jawor, 81 jubilatowi dalszych sukcesów w
lat)
szkoleniu adeptów tej trudnej
3. Ignacy Kosiński (Strzegom, 67 dyscypliny sportu.
red
lat)

Już po raz drugi Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzegomiu zorganizowała zainicjowane w ubiegłym roku szkolnym zawody
pływackie pod patronatem
burmistrza Strzegomia.
Aqualiga 2 dla klas IV, V i
kategorii open odbyła się 23
października na strzegomskim Delfinku.
Zawody trwały ponad trzy
godziny, a udział w nich wzięły
wszystkie szkoły podstawowe
w gminie. Wystartowało ponad 130 uczniów. Rozgrywki
zdominowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2, którzy zdobyli puchar
i I miejsce. II miejsce wraz
pucharem przypadło w udziale
PSP nr 4 w Strzegomiu, a na
III miejscu znalazł się Zespół
Szkół w Stanowicach.
- Szczególnie mocno cieszy

fakt, że
podczas
zawodów nasi
uczniowie ustanowili
mnóstwo rekordów życiowych,
co upewnia nas, że ciężka
praca, jaką wykonują, przynosi

oczekiwane rezultaty. Oczywiście należy pamiętać, że oprócz
wyników sportowych, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci,
najważniejszy był sam
udział w zawodach. Dla-

tego wszystkim startującym
gorąco gratulujemy i dziękujemy za włożony wysiłek.
Zapraszamy już za rok – podsumowują organizatorzy.

Współorganizatorem Aqualigi był
Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Strzegomiu.
Klasyfikacja końcowa (ogólna):
I miejsce
PSP nr 2 STRZEGOM
II miejsce
PSP nr 4 STRZEGOM
III miejsce
PSP STANOWICE

W Y N I K I P IŁ K AR S K IE
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Orkan Szczedrzykowice – AKS 3:0 (walkower) - na boisku
0:5, AKS – Chrobry II Głogów 5:2
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A

12

28

2. Apis Jędrzychowice

12

3. Chrobry II Głogów

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Włókniarz Głuszyca – Unia 3:0 (walkower), Unia – KS
Walim 1:8, Herbapol – Zagłębie Wałbrzych 2:1, Victoria
Świebodzice – Herbapol 6:0
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Victoria Świebodzice

12

34

28

2. MKS Szczawno Zdrój

12

12

28

3. Darbor Bolesławice

4. Karkonosze Jelenia Góra

12

25

5. Sparta Grębocice

12

6. Orkan Szczedrzykowice

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Zryw Łażany - AKS II Strzegom 1:5, AKS II – Błyskawica
Kalno 4:0, Silesia Żarów - Sokół 2:2,
Sokół – Nysa Kłaczyna 1:6
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

12

32

30

2. Zieloni Mokrzeszów

12

31

12

28

3. AKS II Strzegom

12

30

4. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

12

27

4. MKS II Szczawno Zdrój

12

22

21

5. Herbapol Stanowice

12

22

5. Iskra Witków Śląski

12

22

12

19

6. Górnik Wałbrzych

12

20

6. Grom Panków

12

20

7. Odra Ścinawa

12

19

7. KS Walim

12

19

7. Nysa Kłaczyna

12

18

8. KS Legnickie Pole

12

15

8. Sudety Dziećmorowice

12

17

8. Błyskawica Kalno

12

15

9. Lotnik Jeżów Sudecki

12

15

9. Włókniarz Głuszyca

12

16

9. Płomień Dobromierz

12

15

10. Górnik Złotoryja

12

15

10. Czarni Wałbrzych

12

15

10. Zryw Łażany

12

13

11. Sparta Rudna

12

15

11. Unia Bogaczowice

12

11

11. Karolina II Jaworzyna Śl.

12

13

12. Orla Wąsosz

12

12

12. Zieloni Mrowiny

12

9

12. Sparta Przełom Pastuchów

12

12

13. Kuźnia Jawor

12

11

13. Zagłębie Wałbrzych

12

8

13. Tęcza Bolesławice

12

11

14. Gryf Gryfów Śląski

12

10

14. Orzeł Witoszów

12

7

14. LKS Piotrowice Świdnickie

11

10

15. Stal Chocianów

12

8

15. Górnik Boguszów-Gorce

12

7

15. Silesia Żarów

11

10

16. Prochowiczanka Prochowice

12

6

16. Unia Jaroszów

12

7

16. Sokół Kostrza

12

2

źródło: www.90minut.pl
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Garaż w Goczałkowie Górnym
Burmistrz Strzegomia
ogłasza przetarg ustny,
nieograniczony na oddanie w najem garażu,
o pow. 20,70 m2, położonego w granicach działki
nr 154/4 w Goczałkowie
Górnym, na zapleczu budynku Goczałków Górny
nr 23A-23B.
Oddanie w najem nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w
dniu 12 grudnia 2019 roku,
o godz. 1030 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
garażu na kwotę 3,93 zł/
m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu
stawki czynszu doliczony
zostanie obowiązujący
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 300
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 9 grudnia
2019 roku.
W tytule wpłaty wadium
powinien widnieć zapis:
„najem garażu, działka nr
154/4 Goczałków Górny”.

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
najem garażu, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni licząc od
dnia odwołania lub zamknięcia 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.
W przypadku ustanowienia
pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.

Burmistrz Strzegomia informuje







Na podstawie art.35, ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.) informuję, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38,
został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Strzegom przeznaczonej
do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 345/B/2019
Burmistrza Strzegomia z dnia
23 października 2019 r.

Na podstawie art.35, ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38,
został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 350/B/2019, Nr
351/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 października
2019 r.

Stawka czynszu najmu
ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości
o kwotę o jaką wzrośnie
stawka podstawowa ustalona dla garaży.
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.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny
od obciążeń na rzecz osób
trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania
w dniu 9 grudnia 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 pod nr 74
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie w
sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.
BURMISTRZ STRZEGOMIA
INFORMUJE
Na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Strzegom
przeznaczonych do: oddania
w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem
Nr 348/B/2019 Burmistrza
Strzegomia z dnia 28 października 2019 r.

Usługi, produkcja
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie gminy
Strzegom
Nieruchomość niezabudowana działka
nr 749/2, AM–29, Obr.2, położona w
Strzegomiu o powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,1351 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Cena wywoławcza nieruchomości
65.000,00 zł
Wadium - 6.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.12.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie 2 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 64/14
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24.09.2014 r. powyższa nieruchomość
oznaczona jest symbolem 4 U/P usługi,
produkcja.
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, w kasie

Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 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 09.12.2019 r. (za
dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem
prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status prawny

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

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: 353/
B/2019, 354/B/2019, 355/B/2019,
356/B/2019, 357/B/2019, 358/
B/2019, 359/B/2019, 360/B/2019,

361/B/2019, 362/B/2019, 363/
B/2019, 364/B/2019, 365/B/2019,
366/B/2019, 367/B/2019, 368/
B/2019, 369/B/2019, 370/B/2019
371/B/2019, 372/B/2019, 373/
B/2019, 374/B/2019, Burmistrza
Strzegomia, z dnia 4 listopada
2019 roku.

Mieszkańcu! Sprawdź stan powietrza
Przypominamy, że mieszkańcy Strzegomia mogą osobiście
dokonywać odczytów jakości
powietrza. Na terenie Urzędu
Miejskiego, na parterze, jest
zainstalowana tablica elektroniczna, która na bieżąco
wyświetla wyniki modelowania
jakości powietrza. Warto zatem
zobaczyć, czy w naszym mieście
mamy powody do dumy czy
niepokoju i kiedy jest największe zanieczyszczenie, a w
których godzinach powietrze
jest najczystsze.

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a
BURMISTRZ STRZEGOMIA
ogłasza
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest
działka położona na terenie
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr
271/1, AM – 13, Obr. 3, położona
w Strzegomiu
wg danych z rejestru ewidencji
gruntów powierzchnia wynosi
0,0129 ha,
dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00019591/1.
Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się
do właścicieli, użytkowników
wieczystych przyległych nieruchomości tj.– dz. nr 272/2,
AM-13, obr. 3, dz. nr 260, AM-

13, obr.3.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 11.000,00 zł
Wadium - 1.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.12.2019 r. o godz. 10 00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/13 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30
stycznia 2013 r. nieruchomość
oznaczona jest symbolem B.12
MW/U - zabudowa mieszkaniowa
z usługami.
Działka zlokalizowana jest w
granicy historycznego układu
urbanistycznego przedmieścia

średniowiecznego miasta oraz
w obszarze obserwacji i ochrony
przedmieścia średniowiecznego
miasta.
Osoby zamierzające uczestniczyć
w przetargu winny w terminie do
dnia 27.11.2019 r. zgłosić się
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu
pok. 34, II p. w celu pisemnego
potwierdzenia uczestnictwa w
przetargu i złożenia dowodów
potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 28.11.2019 r. Komisja
Przetargowa zakwalifikuje osoby
uprawnione do wzięcia udziału w
przetargu, wywieszając na tablicy
ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium w
kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 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 09.12.2019 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 nieruchomości ponosi nabywca.
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 85-60-543, 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.
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Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów
Burmistrz Strzegomia ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni
0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 215,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.11.2019 r. o godz. 1100 w
siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana
nr 138/9, AM – 2, Obr.
Jaroszów, położona w
Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027
ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna
od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 2.100,00 zł
Wadium - 220,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w
dniu 28.11.2019 r. o godz.
11 20 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29.
3. Działka niezabudowana
nr 138/10, AM – 2, Obr.

Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.100,00 zł
Wadium - 225,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.11.2019 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha Dla

nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.200,00 zł
Wadium - 230,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.11.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana nr
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha Dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 2.100,00 zł
Wadium - 235,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w
dniu 28.11.2019 r. o godz.
12 20 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29.
6. Działka niezabudowana
nr 138/23, AM – 2, Obr.
Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0029 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7
Nieruchomość jest wolna
od obciążeń i praw osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 2.220,00 zł
Wadium - 240,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż

1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.11.2019 r. o godz. 1240 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na powyższe
nieruchomości ogłoszony na dzień
21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień
13.06.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień
12.09.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz
obrębu wsi Bartoszówek w gminie
Strzegom uchwalonego uchwałą Nr
84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe
nieruchomości oznaczone są symbolem 6 MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu
z produkcji rolnej w trybie ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nabywca ponosi koszty wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z
przeniesieniem prawa własności.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego lub na
konto gminy Strzegom – Santander
Bank Polska S.A O/Strzegom nr
rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25.11.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom)
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.

Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica
Burmistrz Strzegomia ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie
gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana działka nr 359/7, AM–1,
Obr. Rogoźnica, położona w
Rogoźnicy o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,2519 ha,
dla nieruchomości urządzon a j e st księga wieczysta
SW1S/00013680/0.
Cena wywoławcza nieruchomości 58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu

28.11.2019 r. o godz. 1030 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie
powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 13.06.2019 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 12.09.2019 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części 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 25.11.2019
r.
(za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega

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

który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
piętro lub telefonicznie pod nr
748560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta
i Gminy 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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