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Planowany kosz realizowanej inwestycji to około 5 mln zł, z czego połowa pochodzić będzie z budżetu państwa

W NUMERZE:

Dotacje
na zabytki

Podczas ostatniej sesji RM
w Strzegomiu (24 kwietnia
br.) nasi radni m.in. udzielili
dotacji celowych z budżetu
gminy Strzegom na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy
Strzegom. Które z obiektów otrz ymają dotacje?
str. 3

Olszowa

do przebudowy!

Firma „DROG-ZIEM” ze Stanowic, wyłoniona w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, będzie
realizować przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 374 (przy Lidlu) do firmy
Drobiarskiej Sp. z o.o. To świetna informacja dla mieszkańców tej części Strzegomia.
Planowany remont pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 110734D
– ul. Olszowa w Strzegomiu
– etap 1” składa się z zadania 1
obejmującego przebudowę głównego ciągu ul. Olszowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr
374 (przy Lidlu) do firmy Drobiarskiej Sp. z o. o. oraz z zadania
2 składającego się z przebudowy
pętli autobusowej przy ul. Brzo-

zowej. W ramach realizowanych
robót budowlanych wykonana
zostanie: nowa nawierzchnia
jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodników
z kostki betonowej. W ramach
inwestycji powstanie również
sieć kanalizacji deszczowej i nowe
oświetlenie typu LED. Przebudowane zostaną ponadto zjazdy
do nieruchomości, fragmentami

wykonane zostanie również pobocze gruntowe.
Planowany termin realizacji
inwestycji to późna jesień br. dla
zadania 1 oraz połowa przyszłego
roku dla zadania 2. Planowany
koszt realizowanej inwestycji to
około 5 mln zł, z czego połowa pochodzić będzie z budżetu państwa.
– To świetna wiadomość dla
wszystkich mieszkańców ul. Olszowej w Strzegomiu. Chcę podziękować władzom Strzegomia za
wszelkie działania i niezwykłą determinację w realizacji tej ważnej
inwestycji drogowej – podkreśla
radny RM w Strzegomiu Paweł
Rudnicki.

Problem ul. Olszowej już wkrótce zostanie całkowicie rozwiązany. Przypomnijmy, że gmina w ostatnich latach zrobiła wiele, by pomóc mieszkającym tam strzegomianom. W 2016 r. przebudowano skrzyżowanie drogi
wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu. Zadanie było realizowane w ramach porozumienia z województwem dolnośląskim.

W SKRÓCIE:

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” odbędą się już
po raz kolejny Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Program:
11 maja 2019 r., godz. 10:00 – 15:00: prezentacja i udostępnienie zwiedzającym Centrum Aktywności Społecznej "Karmel"
w Strzegomiu; 12 maja 2019 r., godz. 10:00 – 15:00: zwiedzanie Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej – CAS "Karmel".

Ważny remont ulicy

str. 3

W celu lepszego skomunikowania ul. Paderewskiego z Aleją
Wojska Polskiego w Strzegomiu gmina aktualnie realizuje
inwestycję polegającą na przebudowie części ul. Czerwonego
Krzyża od strony ul. Paderewskiego. Koszt robót budowlanych
wynosi około 80 tys. zł. Kwota pochodzi w całości z budżetu
gminy Strzegom na rok 2019 r. Planowany termin zakończenia
to koniec czerwca 2019 r.

Szymon
Hołownia
w Strzegomiu
Na „Szlaku Kamienia”

str. 4

W czeskich Horicach odbyła się konferencja podsumowująca
polsko-czeski projekt „Szlak Kamienia”. W spotkaniu (w dniach
25-26 kwietnia br.) udział wzięli przedstawiciele gmin, które
wspólnie realizowały to przedsięwzięcie. Każdy miał okazję
zaprezentować, czego dokonano w ramach projektu w ich
miejscowościach. Partnerami projektu z Czech i Polski były
miasto Horice, Stowarzyszenie Podzvicinsko, gminy Strzegom
i Dobromierz oraz miasto Świdnica.

Biblioteka P ubliczna
Miasta i Gminy Strzegom serdecznie zaprasza
na spotkanie autorskie
z Szymonem Hołownią
w dniu 10 maja 2019 r. o godz.
17:00 na sali widowiskowej
Strzegomskiego Centrum
Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36. Wstęp bezpłatny.
str. 3

Rywalizowali
ministranci

Już po raz jedenasty – 27
kwietnia br. – odbył się Turniej Piłki Nożnej Służby
Liturgicznej o Tytuł Mistrza Diecezji Świdnickiej.
Tradycyjną areną zmagań
były obiekty strzegomskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu,
który wraz z naszą diecezją byli organizatorami
zawodów. Kto był najlepszy?
str. 7

W SKRÓCIE:

70 lat strzegomskiej Biblioteki!

W tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom
obchodzi swoje 70-te urodziny. To wyjątkowy jubileusz, który
skłania do wspomnień i refleksji. Biblioteka działa nieprzerwanie od roku 1949, przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa
wśród strzegomian oraz oferując bogatą ofertę kulturalną dla
każdej z grup wiekowych.

Szkolenia w Olszanach

str. 4

W świetlicy wiejskiej w Olszanach zakończyły się trwające dwa
miesiące trzy kursy komputerowe przeznaczone dla osób powyżej 25.
roku życia. Zajęcia zostały sfinansowane z projektu „Altair 2018”. W
szkoleniach wzięło udział 36 osób – głównie w średnim i starszym
wieku. Kursanci zdobyli podstawowe umiejętności korzystania z
komputerów, tworzenia plików, pisania, liczenia, korzystania z wyszukiwarek i przeglądarek internetowych oraz wiele innych. Teraz rodzice
mogą zaimponować swoją wiedzą dzieciom, a dziadkowie – wnukom.

W SKRÓCIE:

Sukces Krystiana Perchuna

28 kwietnia br. judoka Tatami Strzegom Krystian
Perchun wystartował w rywalizacji drużynowej w ramach XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
- Świętokrzyskie 2019 i wraz z drużyną MKS Juvenia
Wrocław wywalczył Drużynowe Mistrzostwo Polski
Juniorów Młodszych.
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AKTUALNOŚCI – CO SIĘ DZIEJE W STRZEGOMIU?

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Jubilaci doczekali się ośmiorga wnuków i pięciorga prawnuków. Gratulujemy!

Jubileusz P. Kiktów
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Danuty i Edwarda Kiktów. Swój wielki jubileusz para świętowała wraz z całą rodziną 27 kwietnia br.
Pani Danuta i Edward Kikta zawarli związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Żarowie dnia 27 kwietnia
1969 r. i tego samego dnia sakramentalne „tak” powiedzieli
sobie w kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela w Jaroszowie. Po
ślubie zamieszkali w Jaroszowie.
Zostali rodzicami trójki dzieci:

syna Piotra oraz córek Agnieszki
i Doroty. Do końca pracy zawodowej pani Danuta była krawcową w znanej strzegomskiej
Spółdzielni Krawieckiej „Kopernik”, natomiast pan Edward był
palaczem w kotłowni.
Obecnie doczekali się ośmiorga wnuków – Jagody, Damiana,
Eweliny, Patrycji, Macieja, Kari-

ny, Katarzyny, Michała oraz pięciorga prawnuków – Aleksandra,
Amelii, Mileny, Szymona i Leny.
Do dnia dzisiejszego mieszkają
w Jaroszowie. Chętnie pomagają
innym. Rodzina zawsze może
liczyć na ich wsparcie i pomoc,
gdy tylko tego potrzebuje.
– Przez te 50 wspólnych lat życie
pisało różne scenariusze, i te dobre,

10 maja 2019

Okiem
miejskiego
monitoringu

i te złe, ale dzięki miłości i wsparciu rodziny udało się wszystko
przetrwać – mówili Jubilaci.
Obecnie cieszą się każdą chwilą
spędzoną z dziećmi i wnukami,
a w szczególności prawnukami.
Życzymy długich i pogodnych
lat życia, dalszych szczęśliwych
lat w małżeństwie i serdeczności
ze strony najbliższych osób.

22-04-2019 r. ok. godz. 23.20
na Górze Krzyżowej pod Krzyżem, grupa młodzieży spożywała alkohol oraz zaśmieciła to
miejsce butelkami, puszkami
i papierosami. Zapis z monitoringu został przekazany policji celem wykonania dalszych
czynności służbowych.
***
25-04-2019 r. o godz. 14.55
na ul. Dolnej przy pomniku
Jana Pawła II dwaj mężczyźni
spożywali alkohol. Pomimo
kilku wezwań przez głośnik
do zaniechania tego procederu,
mężczyźni ci dalej raczyli się
alkoholem. Na miejscu interweniował patrol policji.
***
25-04-2019 r. ok. godz. 15.25
w okolicy holu CAS „Karmel”

doszło do awantury z udziałem
kilku kobiet. Okazało się, że
kobieta narodowości romskiej
dokonała kradzieży pieniędzy i telefonu komórkowego
z jednego z mieszkań. Weszła
ona do mieszkania przez nie
zamknięte drzwi. Na miejsce
błyskawicznie przybył patrol
policji, który po dokładnym wysłuchaniu osoby poszkodowanej
zatrzymał sprawczynię celem
wykonania dalszych czynności
służbowych. Pieniądze i telefon
zostały odzyskane.
***
26-04-2019 r. o godz. 8.00
przy Urzędzie Miejskim zasłabła starsza kobieta. Na miejsce
zostało wezwane pogotowie
ratunkowe, które przewiozło
kobietę do szpitala.

W związku z pracami mogą pojawić się przerwy w dostawie wody, które spowodowane będą koniecznością wykonania przepięć i wymiany urządzeń

Wymiana przyłączy w ul. Olszowej

W związku z planowaną
przez gminę Strzegom przebudową ul. Olszowej na odcinku od skrzyżowania ul. Olszowej w Strzegomiu z drogą
wojewódzką 374 do wysokości

nr 56 przy ul. Olszowej, Spółka Wodociągi i Kanalizacja
23 kwietnia br. rozpoczęła
prace związane z wymianą
przyłączy wodociągowych
wraz z armaturą.

W ramach w/w prac wymienionych zostanie 11 szt.
przyłączy z rur stalowych na
przyłącza z rur PE wraz z nowym uzbrojeniem tj. zasuwą,
obudową i skrzynką uliczną.

Oprócz tego na sieci wodociągowej wymienione zostaną
również 4 hydranty nadziemne.
– W związku z tymi pracami,
dla mieszkańców ul. Olszowej
mogą wystąpić utrudnienia w postaci krótkotrwałych przerw
w dostawie wody, które spowo-

dowane będą koniecznością wykonania przepięć i zamontowania
nowej armatury wodociągowej.
Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość – zaznacza
Dorota Borkowska, prezes
spółki WIK w Strzegomiu.
red

Wstęp wolny
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Gmina co roku pomaga ratować bezcenne zabytki sakralne. Dzięki temu będą zachowane dla przyszłych pokoleń. Które z obiektów otrzymają dotacje?

Ponad 200 tys. zł na zabytki

Podczas ostatniej sesji RM • 40 tys. zł dla Parafii Rzymmont elewacji wieży kościoła • 50 tys. zł dla Rzymskokamiu na realizację zadania:
sko-Katolickiej pw. św. Jana
i malowanie kościoła pw. Św.
tolickiej Parafii pw. św. App
„Strzegom, kontynuacja prac
w Strzegomiu (24 kwietnia
Chrzciciela w Jaroszowie na
Apostołów Piotra i Pawła
Piotra i Pawła w Strzegomiu
konserwatorskich i budowlabr.) nasi radni m.in. udzielili
realizację
zadania:
„Jaroszów,
w
Rusku”;
na
realizację
zadania:
„Strzenych związanych z renowacją
dotacji celowych z budżetu
remont prezbiterium oraz • 40 tys. zł dla Parafii Rzymgom, kościół pw. św. Jadwigi średniowiecznych miejskich
gminy Strzegom na prace
zabytkowej elewacji kościosko-Katolickiej pw. ChryXIV w., kontynuacja remontu
murów obronnych (XIII w.)
konserwatorskie, restaurała pw. św. Jana Chrzciciela
stusa Króla w Goczałkowie
wnętrza kościoła – prace
– etap III”;
torskie lub roboty budoww Jaroszowie;
na realizację zadania: „Gokonserwatorskie w zakrystii • 25 tys. zł dla Parafii Rzymlane przy zabytkach wpisa- • 40 tys. zł dla Parafii Rzymczałków, remont elewacji
i prezbiterium”;
sko-Katolickiej pw. Trójcy
nych do rejestru zabytków
sko-Katolickiej pw. św. Jana
kościoła pw. Chr ystusa • 30 tys. zł dla RzymskokaŚwiętej w Olszanach na reznajdujących się na terenie
Chrzciciela w Jaroszowie na
Króla w Goczałkowie –
tolickiej Parafii pw. św. App
alizację zadania: „Olszany,
gminy Strzegom.
realizację zadania: „Rusko, reetap II”;
Piotra i Pawła w Strzegoprace konserwatorskie przy

na sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury, ul.
I.J. Paderewskiego 36.
Szymon Hołownia (ur. 1976)
to polski dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat
nagrody Grand Press. Na koncie

ma również nagrodę „Ślad”,
MediaTory, „Wiktora Publiczności”. Pracował m.in. w „Gazecie
Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski program w TVP1,
obecnie w stacji TVN
współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!”,
jest też felietonistą
„Tygodnika Powszechnego”. Wydał kilkanaście książek o tematyce
społecznej i religijnej.
Założył i prowadzi
Fundację Kasisi i Fundację Dobra Fabryka,
finansujących działalność Domu Dziecka
w Zambii, hospicjum
w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka
leczenia głodu w Dem.
Rep. Konga, spółdzielni rolniczej w Burkina
Faso i szkoły zawodowej w Senegalu. Odznaczony przez Rzecznika Praw
Dziecka „Odznaką honorową
za zasługi dla ochrony praw
dziecka”. Jest Ambasadorem
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Wstęp bezpłatny.

Ważny remont ulicy
W celu lepszego skomunikowania ul. Paderewskiego z Aleją
Wojska Polskiego w Strzegomiu
gmina realizuje inwestycje polegającą na przebudowie części ul.
Czerwonego Krzyża od strony ul.
Paderewskiego.
W zakres realizowanych prac
wchodzi wykorytowanie odcinka
drogi na długości ok. 40 metrów,

ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649 12 20

pochodzi w całości z budżetu
gminy Strzegom na rok 2019 r.
Planowany termin zakończenia
to koniec czerwca 2019 r. , jednak
nie wykluczamy szybszego wykonania prac – podkreśla Ewelina
Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Wsi
w UM w Strzegomiu.

Mieszkańcy Goczałkowa
Górnego po raz kolejny
wspólnie pracowali na rzecz
swojej miejscowości. Rabatka, znajdująca się przy
wjeździe do wsi, została
nasadzona kwiatami. Mieszkańcy Goczałkowa Górnego
znowu udowodnili, że dbają
o swoje otoczenie i potrafią
zintegrować się w celu poprawy jego estetyki. Wszyscy
zgodnie obiecują, że to nie
ich ostatnie wspólne działanie. Trzymamy za słowo!

W soboty
14:00 – 20:00 • XI Turniej Piłki Nożnej Służby
Liturgicznej o Tytuł Mistrza
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
Diecezji Świdnickiej na obiektach
strzegomskiego OSiR-u (27.04)
MAJ 2019
• Szlak Kamienia - Cesta Kamene 2019
Data pełnienia
• V Otwarte Mistrzostwa Polski
Nazwa apteki
Adres
Nr telefonu
dyżuru
Taekwon-do w Strzegomiu (28.04)
• Uroczystości 3 Maja w Strzegomiu
05.05 – 11.05
Królewska
ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649 12 00
• Rajd Arado w Strzegomiu
• XI Przegląd Pieśni Religijnej
12.05 – 18.05
Avena
ul. Rynek 32-36
tel. 74/ 851 60 73
w Olszanach
Dobra Apteka

wykonanie stabilizacji cementowej, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego oraz montaż granitowych krawężników
na ławie betonowej. Następnie
ułożona zostanie powierzchnia
jezdni z kostki granitowej oraz
fragment chodnika.
– Koszt robót budowlanych
wynosi około 80 tys. zł. Ta kwota

Kwiaty od
mieszkańców

* warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 TV Strzegom

19.05 – 25.05

Z dokładną treścią wszystkich
uchwał podjętych na tej sesji
można zapoznać się w specjalnym programie esesja.pl, który
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koszt robót budowlanych wynosi około 80 tys. zł. Ta kwota pochodzi w całości z budżetu gminy Strzegom

Szymon Hołownia w Strzegomiu!
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Strzegom serdecznie
zaprasza na spotkanie autorskie
z Szymonem Hołownią w dniu
10 maja 2019 r. o godz. 17:00

barokowej chrzcielnicy z kościoła pw. Trójcy Świętej
w Olszanach”.

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu
www.strzegom.pl

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH MIASTACH PARTNERSKICH?

Wspólne warsztaty artystyczne
W czerwcu br. do naszego
miasta przyjedzie młodzież
z ukraińskiego miasta Podhajce, która wraz ze swoimi
rówieśnikami ze Strzegomia będzie uczestniczyć we
wspólnych warsztatach artystycznych.
Młodzi Ukraińcy są zwycięzcami konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną, zorganizowanego
z inicjatywy mera Podhajec
– Tatjany Władimirowe j

Lewkowicz. Celem konkursu było wspieranie młodych
talentów, wzmacnianie ich
duchowego i kreatywnego
potencjału oraz pokazanie
d z i e d z i c t w a k u l t u rowe go
regionu. Jury oceniało oryginalność prac y, technikę
i dokładność wykonania oraz
prezentacje pisanek.
Tekst i zdjęcia:
Galyna Pszenyczniak
Tł. i redakcja w j. polskim:
Dominika Kuleba
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W ramach projektu powstała Aleja Rzeźb, wyeksponowano punkt widokowy na Górze Krzyżowej czy oznakowano trasę turystyczną

Na „Szlaku Kamienia”
W czeskich Horicach odbyła
– Dzięki uczestnictwu gminy
się konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt Strzegom w projekcie udało się
wykorzystać przestrzeń publicz„Szlak Kamienia”.

Szkolenie w Olszanach

W świetlicy wiejskiej w Olszanach zakończ ył y się
trwające dwa miesiące trzy
kursy komputerowe przeznaczone dla osób powyżej
25. roku życia. Zajęcia zostały sfinansowane z projektu „Altair 2018”.

Jest to kompleksowy projekt
nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców
subregionu ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej prowadzony przez
Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców z Wrocławia.

W szkoleniach wzięło udział
36 osób – głównie w średnim
i starszym wieku. Kursanci zdobyli podstawowe umiejętności
korzystania z komputerów, tworzenia plików, pisania, liczenia, korzystania z wyszukiwarek
i przeglądarek internetowych oraz
wiele innych. Teraz rodzice mogą
zaimponować swoją wiedzą dzieciom, a dziadkowie – wnukom.
– Uczestnicy rozstali się z żalem,
ponieważ był to czas nie tylko nauki, ale i integracji mieszkańców
– podkreśla Stanisława Górska,
sołtys Olszan.

W spotkaniu (w dniach 25
-26 kwietnia br.) udział wzięli
przedstawiciele gmin, które
wspólnie realizowały to przedsięwzięcie. Każdy miał okazję
zaprezentować, czego dokonano w ramach projektu w ich
miejscowościach. Partnerami
projektu z Czech i Polski były
miasto Horice, Stowarzyszenie
Podzvicinsko, gminy Strzegom i Dobromierz oraz miasto
Świdnica.
– W każdej miejscowości wykonano takie elementy, które
mają podnieść jej walory turystyczne, a jednocześnie połączyć
je wszystkie w jeden charakterystyczny szlak kamienia. Cieszę
się, że dzięki takim wspólnym
działaniom możemy jeszcze
lepiej i skutecznej promować
nasze gminy – podkreśla burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta.

Uczestnicy konferencji wzięli
także udział w uroczystym
otwarciu muzeum w Horicach.
Całkowita wartość budżetu
projektu wynosi: 1.998.851,20
EUR. W gminie Strzegom – całkowite wydatki to
668.960,00 EUR, dofinansowanie to kwota 568.616,00 EUR.
Środki wydatkowane z budżetu
gminy – 100.344,00 EUR.

Budowa została sfinansowana z funduszu sołeckiego wsi Jaroszów oraz budżetu gminy Strzegom

Piękny, nowoczesny i kolorowy plac
W ostatnich tygodniach w Jaroszowie powstał nowy plac
zabaw, który jest częścią projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Plac jest zlokalizowany
w pobliżu nowo budowanego
Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi
Jaroszów.
W ramach inwestycji
wykonano: nawierzchnię bezpieczną z piasku, ogrodzenie panelowe z bramą i furtkami oraz urządzenia
zabawowe: huśtawki,
karuzelę, bujaczki, zestaw zabawowy i piramidę linową. Budowa sfinansowana została
z funduszu sołeckiego wsi

// Z DJ Ę C I E N U M E R U //

il. FreePik

ną na aleję wystawową dużych
kamiennych rzeźb, określaną
jako Aleja Rzeźb, wyeksponować
punkt widokowy - oświetlenie
krzyża na Górze Krzyżowej,
oznakować trasę turystyczną,
uruchomić czesko-polską salę multimedialną w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, wydać
wspólny folder „Szlak Kamienia”
oraz przygotować spot promocyjny
„Szlak kamienia” – wymienia
Wioletta Urban-Smagłowska,
koordynator projektu.

W przeddzień uroczystości majowych flaga gminy Strzegom pojawiła się
na maszcie zlokalizowanym na naszym Rynku. – To wyraz szacunku dla naszej Małej Ojczyzny i popularyzowanie lokalnego patriotyzmu – napisał na
swoim fanpage’u na Facebooku burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Jaroszów oraz budżetu
gminy Strzegom.
To już kolejna inwestycja
w Jaroszowie, który diametralnie zmienia swoje
dotychczasowe oblicze. red

PYTANIA DO BURMISTRZA / W YDARZENIA

C O S ŁYC H AĆ W N AS Z YC H
MIASTACH PARTNERSKICH?

W dniach 3 – 4 maja br.
w czeskim mieście partnerskim Strzegomia – Znojmo
odbyły się Dni Miast Partnerskich, w których uczestniczyły delegacje z Włoch,
Słowacji, Austrii, Czech
oraz Polski.
Oficjalnej delegacji ze Strzegomia przewodniczyli: zastępca
burmistrza Wiesław Witkowski, radni Rady Miejskiej –
Piotr Szmidt i Robert Chyłek
oraz sołtys Strzegomia – Zdzisław Kudyba.

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.
Strzegom reprezentowały sołectwa: Modlęcin z sołtys Krystyną Gielatą na czele oraz Jaroszów z sołtys Zofią Rułką wraz
z radną Krystyną Lewicką.
– Dania przygotowane przez
sołectwa robiły furorę. Pajda
z ogórkiem, pierogi ruskie, krokiety, ciasta oraz nalewki podbiły podniebienia mieszkańców
Znojmo, jak również licznie
przybyłych turystów z zagranicy – podkreśla radna Krystyna
Lewicka.
red

Pola: Panie Burmistrzu, czemu
na budynkach przy ul. Wrzosowej w Strzegomiu wiszą stare
tabliczki z dawną nazwą ul.
Marksa? Jak zwykle, ktoś zapomniał o peryferiach miasta, a to
już tyle lat po zmianie …
Jeżeli następuje zmiana nazwy
ulicy na ścianie budynku, powinna
pozostać tabliczka z poprzednią nazwą ulicy – przekreślona
na krzyż oraz poniżej tabliczka
z nową nazwą ulicy. Oznaczenie
to należy do właściciela, administratora – zarządcy budynku.
W przypadku nadania bądź zmiany numeru porządkowego właściciel nieruchomości zabudowanej

lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków,
które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i ustaleniu
tego numeru. Na tabliczce, oprócz
numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub
placu, a w miejscowościach bez
ulic lub placów albo posiadających
ulice lub place bez nazw – nazwę
miejscowości. W przypadku, gdy
budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu.
Anna: Witam. Pytanie, a w zasadzie uwaga – dotyczy zakazu wyprowadzania psów np.
o ostatnio postawioną tabliczkę
z zakazem obok baszty na ul. Kamiennej. Ja rozumiem, że chodzi
w tym wszystkim głównie o czystość. Jednak - w świetle prawa
- miasto nie ma prawa takich
tabliczek ustawiać. Proszę się
skonsultować z waszym prawnikiem i zapoznać się z poniższym
artykułem https://www.tvn24.

pl/wiadomosci-z-kraju,3/zakazZbigniew: Już do pana w tej
wyprowadzania-psa-nielegalny- sprawie pisałem i nawet dosad-zdecydowal,769008.html
czekałem się interwencji, ale
problem ponownie się pojawił.
Tabliczki zostały umieszczone Pomalowano pasy rozdzielające
na prośbę mieszkańców zamiesz- jezdnię naprzeciwko Netto
kujących bloki przy ul. Kamiennej. i znowu ktoś podwójną ciągłą
Wyrok nie ogranicza prawa do przedłużył do wysepki, tak że
wyznaczenia terenu z zakazem nie można zjechać z ul. Kasztewprowadzania psów, o ile ten lańskiej w ul. Rybną pierwszym
zakaz nie dyskryminuje właścicieli zjazdem. Proszę ponownie
psów. Tabliczki przed blokiem kogoś w wydziale drogowym
mieszkalnym są legalne, o ile uświadomić, że w tym miejscu
zakaz nie będzie dotyczył takiego podwójna ciągła powinna końobszaru, że wyprowadzania psa czyć się 3 metry wcześniej, tak
stanie się uciążliwe. W przypadku żeby można było normalnie
ul. Kamiennej kilka metrów dalej zjechać w ul. Rybną bez łamania
jest teren, na którym można wy- przepisów.
prowadzać psy. Ponadto tabliczki
mogą być stawiane w przestrzeDroga wojewódzka nr 374 nie
niach publicznych w miejscach podlega pod gminę Strzegom, a za
uzasadnionych np. trawnikach jej utrzymanie odpowiada Dolpod oknami, gdzie zapach psiego nośląska Służba Dróg i Kolei we
moczu może być uciążliwy, lub Wrocławiu. W tym przypadku nie
niszczona jest przez psy zieleń, co mogę nikomu uświadamiać, gdzie
ma miejsce w przypadku terenu powinna kończyć się linia ciągła.
wokół baszty. Oprócz tego jest W związku z zaistniałą sytuacją
to jedno z miejsc odwiedzanych zleciłem podległym mi pracowprzez turystów, więc rozkopany nikom interwencję u zarządcy
trawnik i psie odchody nie są przedmiotowego skrzyżowania
dobrą wizytówką miasta. Teren do i z tego, co wiem, po naszej interwyprowadzania psów znajduje się wencji zostaną podjęte działania
kilka metrów dalej, więc nie jest to mające na celu umożliwienie
raczej zbyt uciążliwy problem dla wjazdu w ul. Rybną.
posiadaczy psów.
Pozdrawiam.

Za nami strzegomskie uroczystości związane z obchodami 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Naprawdę wiele się działo…

Strzegomska
Po części patriotycznej odbył się Piknik Rodzinny na
terenie Parku Miejskiego. Na strzegomskim Rynku (4-5
maja br.) nasi mieszkańcy mogli na własne oczy zobaczyć
Rajd Arado i efektowną inscenizację batalistyczną z okresu
II wojny światowej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z tych wydarzeń.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada

Promocja w Znojmo

foto: Krystyna Lewicka
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Zmagania konkursowe wyłoniły 40 laureatów z poszczególnych kategorii wiekowych. Wszyscy otrzymali cenne nagrody

Ocalić od zapomnienia…
Niemal setka uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
z diecezji świdnickiej wzięło udział w IV Diecezjalnym Konkursie o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen „KL GROSS-ROSEN (1940–1945) ocalić od zapomnienia". Kto
odebrał w tym roku nagrodę, a kto wyróżnienie?
IV edycja konkursu (25
kwietnia br.) w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy została
zorganizowana przez katechetów dekanatu strzegomskiego:
Ewę Miałkowską i Tomasza
Dziurlę, ks. prałata Marka
Babuśkę, a także pracowników
muzeum. Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach i w czterech kategoriach:
wiedzy, plastycznej, literackiej
i multimedialnej, obejmując
swym zasięgiem uczniów klas
V – VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz
młodzież szkół ponadgimnazjalnych diecezji świdnickiej.
Łącznie w konkursie wzięło
udział 97 uczniów.
W kategorii wiedzy rywalizowali ze sobą uczniowie klasy
VII i VIII szkoły podstawowej,
młodzież III klasy gimnazjum
i uczniowie szkół ponadgimna-

zjalnych, wykazując się obszerną
wiedzą o byłym hitlerowskim
obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Umiejętnościami literackimi i informatycznymi
mogli wykazać się uczniowie
klasy VII i VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum
i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast kategoria
plastyczna skierowana była do
uczniów klasy V i VI szkoły
podstawowej. Prace plastyczne, literackie i multimedialne
były oceniane przez niezależną
komisję powołaną przez organizatorów, a pytania do testu
wiedzy zostały opracowane
przez pracowników Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Zmagania konkursowe wyłoniły 40 laureatów z poszczególnych kategorii wiekowych. Finaliści otrzymali cenne nagrody
i dyplomy z rąk organizatorów

MUZEUM GROSS-ROSEN w ROGOŹNICY
zaprasza na

Warto podkreślić, że podczas etapu diecezjalnego uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzenia obozu Gross-Rosen, zapoznania się z pracami laureatów kategorii
plastycznej, literackiej i multimedialnej oraz wysłuchania
prelekcji na temat życia kulturalnego i religijnego więźniów KL Gross-Rosen, wygłoszonej przez Urszulę Nowicką
– przewodnik i kustosz muzeum Gross-Rosen. Pełną listę
laureatów podajemy na stronie www.strzegom.pl.

C O S ŁYC H AĆ W N AS Z YC H M I AS TAC H PA R T N E R S K I C H ?
Uczestnicy przekonali się, że bariera językowa tak naprawdę nie istnieje, jeśli tylko chcemy się porozumieć

NOC MUZEÓW
18 MAJA 2019 r. godz. 19⁰⁰ – 22⁰⁰

W programie:
– 19.00, 20.30 – projekcje �ilmu o �� Gross-Rosen,

– 19.45 – otwarcie wystawy „Dzielne kobiety z Neubrandenburga” i prelekcja
„Byłam numerem..., kobiety w systemie KL Gross-Rosen”,

– 20.30 i 21.00 – przejś cie z przewodnikiem po terenie byłego obozu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY!
INSTYTUCJA KULTURY
WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

konkursu i Grażyny Choptiany
- kierownik działu oświatowego
muzeum Gross-Rosen.
Nagrody zostały ufundowane przez kapłanów dekanatu
strzegomskiego i pracowników
muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Wszystkim laureatom gratulujemy, a opiekunom
dziękujemy za włożony wkład
pracy w przygotowanie dzieci
i młodzieży do konkursu, który
kolejny raz był „cenną lekcją
historii i patriotyzmu”.

Kontakt:
Muzeum Gross-Rosen w Rogoź nicy
ul. ��iar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałkó w
www.gross-rosen.eu
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu

Trójka w międzynarodowym
projekcie
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu uczestniczyli w międzynarodowym projekcie młodzieżowym oraz w obchodach Elbe Day w Torgau (24 – 28
kwietnia br.). Projekt obejmował trzy państwa: Niemcy,
Polskę oraz Ukrainę. Młodzi ludzie wspólnie zastanawiali się, jakie znaczenie ma dla nich pokój w Europie
oraz jak i dlaczego tak ważna jest pamięć o wydarzeniach
II wojny światowej.
W ramach projektu uczniowie zwiedzali wystawy oraz
miejsca pamięci ofiar II wojny
światowej, tworzyli własne prezentacje dotyczące dzisiejszego
postrzegania tamtych tragicznych wydarzeń. – Wzięliśmy
udział w uroczystych obchodach

Elbe Day, w rocznicę wyzwolenia
miasta przez wojska Amerykańskie i Radzieckie. Odwiedziliśmy
miejsce poświęcone pamięci jeńców
wojennych straconych i przetrzymywanych przez Wehrmacht oraz
spotkaliśmy się z nadburmistrz
Torgau Rominą Barth – relacjo-

nują uczniowie. Nie zabrakło
także wieczoru kulinarnego,
w trakcie którego próbowano
potraw z każdego kraju. Ukończona została ponadto praca
nad ekspozycją podsumowującą
cały projekt, którą można było
zobaczyć w muzeum w ramach

wystawy "Torgau 1945 – koniec
wojny w Europie." W trakcie
spotkania podsumowującego
przedsięwzięcie każdy mógł
wyrazić swoją opinię, podzielić
się refleksjami oraz zasugerować
ewentualne zmiany do przyszłych projektów.

Dzień Ziemi w Stanowicach

– W kwietniu, z uwagi na
obchodzony Dzień Ziemi,
w naszym przedszkolu maluchy dyskutowały na temat
konieczności ochrony przyrody. Jak się okazało nasze
przedszkolaki wiedziały na
ten temat naprawdę sporo
– opowiada Ewa Chmielińska z Przedszkola w Stanowicach.

Dzieci chętnie uczestniczą
w czynnościach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Wystarczy kilka zabaw,
zajęć i rozmów na temat: „Jak
możemy dbać o naszą planetę?”
i już widać efekty. One same

szukają i podpowiadają, nam
dorosłym, co robić, aby oszczędzać wodę, papier czy dbać
o rośliny i zwierzęta.
Maluchy błyskawicznie segregowały odpady i rozwiązywały ekologiczne zagadki.

Świetniem obejrzał y
nie pofilm edukacyjny pt.
radziły sobie
„W kontakcie z naturą”.
także z insceni– Przepięknie wyszła nam
zacją wiersza „Sznurek
też kreacja pani W iosny wyJurka” L. Szołdry. Ponadto konana z surowców wtórnych.
z ogromnym zainteresowa- Maluszki maszerowały też zie-

lonym korowodem na wiosenny
spacer. Zajęcia dotyczące ochrony
przyrody zakończyliśmy na boisku przedszkolnym, delektując
się cudowną pogodą i pysznymi
lodami – podsumowuje Ewa
Chmielińska.

SPORT

Pobiegną po raz ósmy
Zapiszcie sobie tę datę i godzinę w kalendarzach, ponieważ
15 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 wystartuje ósma edycja
Strzegomskiej Dwunastki. Na biegowe święto do Granitowego Serca Polski, Strzegomia, zapraszają: społeczność
biegowa Strzegomska Dwunastka, AKS Strzegom, OSiR
Strzegom oraz Miasto Strzegom. Do zobaczenia na starcie!
Biegi odbędą się bez względu
na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia obsługę
medyczną podczas trwania
Biegów. Organizator zapewnia
zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni,
depozytu, natrysków, umywalni i toalet.
Podczas biegu zawodnicy
muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki

z przodu na klatce piersiowej.
Zawodnicy, którz y zrez ygnują lub nie ukończą biegu
zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony
zostaną zdyskwalifikowani.
Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie
sportowe adekwatne do danej
dyscypliny.
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Nie brakowało emocji, rywalizacja była zacięta do ostatnich sekund meczów. W sumie odbyły się 32 spotkania

Sukces strzegomskich ministrantów
Już po raz jedenasty – 27 kwietnia br. - odbył się Turniej Piłki
Nożnej Służby Liturgicznej o Tytuł Mistrza Diecezji
Świdnickiej. Tradycyjną areną
zmagań były obiekty strzegomskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu,
który wraz z naszą diecezją
byli organizatorami zawodów.

Celem turnieju było promowanie wśród ministrantów
i lektorów zasad gry „fair play”,
popularyzacja piłki nożnej oraz
propagowanie aktywnej formy
spędzania czasu wolnego wśród
ministrantów, lektorów i ceremoniarzy diecezji świdnickiej.
Tu r n i e j r o z g r y w a n y b y ł
w dwóch kategoriach wiekowych: senior (klasy 7-8, szkoła
gimnazjalna i ponadgimnazjalna
– 11 drużyn) i junior (klasy 1-6
– 8 zespołów). W pierwszym
etapie rywalizacji drużyny zostały
podzielone na grupy, grając systemem ,,każdy z każdym”. Później
grano systemem pucharowym.
Nie brakowało emocji, rywalizacja
była zacięta do ostatnich sekund
meczów. W sumie odbyły się 32
spotkania.
Na uwagę zasługuje świetna postawa ministrantów z parafii pw.
Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu, którzy zajęli 2. miejsce
w kategorii senior. Strzegomian
wyprzedziła tylko reprezentacja
Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mysłakowie. Serdeczne gratulacje!
Na zakończenie turnieju odbyła
się uroczysta dekoracja zwycięzców. Wręczenia pamiątkowych
pucharów, medali, dyplomów,
nagród oraz pamiątkowych statuetek dokonali: prezes spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Strzegomiu Paweł Mosór
i diecezjalny duszpasterz Służby
Liturgicznej ks. Krzysztof Ora.

Zdjęcia: „Gość Niedzielny” – Oddział Świdnica.
Więcej zdjęć na: https://swidnica.gosc.pl/ w dziale GALERIA

– Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji
turnieju i czuwały nad jego prawidłowym przebiegiem. Wszystkim ministrantom, lektorom oraz
ceremoniarzom gratulujemy i zapraszamy za rok – podsumowuje
ks. Krzysztof Ora.
red
Przed turniejem w intencji uczestników zawodów odprawiono mszę
św. w kościele pw. Najświętszego
Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej z Góry Karmel.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA – KATEGORIA JUNIOR:
I miejsce – Parafia pw. Św. Brata Alberta w Świebodzicach
II miejsce – Drużyna dekanalna Dzierżoniów
III miejsce – Drużyna dekanalna Kłodzko
IV miejsce – Parafia pw. Św. Antoniego w Pieszycach
„król strzelców” – Miłosz Samuel
„najskuteczniejszy bramkarz” – Mateusz Chmura
KLASYFIKACJA KOŃCOWA – KATEGORIA SENIOR:
I miejsce – Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mysłakowie
II miejsce – Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu
III miejsce – Drużyna dekanalna Świebodzice
IV miejsce – Drużyna dekanalna Kłodzko
„król strzelców” – Jakub Nawojski
„najskuteczniejszy bramkarz” – Hubert Gałęzki

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 – Stal Chocianów 3:0
Sparta Grębocice – AKS 1:1
Poz. Klub

KLASA B – GRUPA WAŁBRZYCH I
(AKS II STRZEGOM, SOKÓŁ KOSTRZA)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Czarni Wałbrzych 7:0 Sudety Dziećmorowice – Unia
KS Walim – Herbapol
2:3 Herbapol – Iskra Witków Śląski
Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.

22

55

2. Chrobry II Głogów

22

3. Apis Jędrzychowice

Mecze

Punkty

1. Orzeł Lubawka

21

53

54

2. Herbapol Stanowice

21

21

47

3. Victoria Świebodzice

4. Odra Ścinawa

21

42

5. Górnik Złotoryja

21

6. Karkonosze Jelenia Góra

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS II Strzegom – LKS Piotrowice Świdnickie 1:0
Huragan Olszany – Sokół
(walkower) 0:3
Mecze

Punkty

1. Zieloni Mrowiny

18

48

51

2. LKS Marcinowice

18

44

21

42

3. Sokół Kostrza

18

34

4. Górnik II Wałbrzych

21

39

4. MKS II Szczawno Zdrój

18

33

35

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

21

39

5. Nysa Kłaczyna

18

31

22

34

6. Włókniarz Głuszyca

21

38

6. Zieloni Mokrzeszów

18

29

7. Stal Chocianów

22

30

7. KS Walim

21

31

7. Zryw Łażany

18

27

8. Sparta Rudna

21

29

8. Darbor Bolesławice

21

29

8. LKS Piotrowice Świdnickie

18

26

9. Orkan Szczedrzykowice

22

27

9. Zagłębie Wałbrzych

21

28

9. AKS II Strzegom

18

25

10. Orla Wąsosz

21

27

10. Sudety Dziećmorowice

21

23

10. Błyskawica Kalno

18

22

11. Prochowiczanka Prochowice

21

23

11. Błękitni Słotwina

21

20

11. Płomień Dobromierz

18

21

12. BKS Bobrzanie Bolesławiec

22

20

12. Czarni Wałbrzych

21

18

12. Tęcza Bolesławice

18

12

13. Sparta Grębocice

22

20

13. Unia Bogaczowice

21

17

13. Grom Panków

18

11

14. Włókniarz Mirsk

21

14

14. Unia Jaroszów

21

16

14. Huragan Olszany

18

1

15. Victoria Ruszów

21

5

15. Iskra Witków Śląski

21

14

16. Podgórze Wałbrzych

21

14

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Poz. Klub

2:3
1:0

Poz. Klub

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

źródło: www.90minut.pl
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ
ODPADU

MIEJSCOWOŚĆ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

SZKŁO
(dzwon)

Bartoszówek
Grochotów
Jaroszów
Międzyrzecze
Modlęcin
Morawa
Olszany
Rusko
Skarżyce
Stanowice
Stawiska

16

13

11

22

19

17

15

12

17

14

12

9

20

18

16*

13

9, 23

6, 21*

4, 18

1, 16*, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

17

14

12

9

13

11

8

13

17

14

12

23

20

18

16*

13

17

14

12

9

20

18

16*

13

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

17

14

12

9

13

11

8

13

SZKŁO
(pojemnik)
PAPIER
(dzwon)
PAPIER
(pojemnik)
WIELKOGABARYTOWE
+ ZSEiE
SZKŁO
(dzwon)
SZKŁO
(pojemnik)
PAPIER
(dzwon)
PAPIER
(pojemnik)
WIELKOGABARYTOWE
+ ZSEiE

Goczałków
Goczałków Górny
Godzieszówek
Granica
Graniczna
Kostrza
Rogoźnica
Tomkowice
Wieśnica
Żelazów
Żółkiewka

DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA SZKŁO NIE NALEŻY WRZUCAĆ: SZYB OKIENNYCH, SZYB SAMOCHODOWYCH, ORAZ SZKŁA PRZEMYSŁOWEGO.
DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA PAPIER NIE NALEŻY WRZUCAĆ: WORKÓW PO MATERIAŁACH BUDOWLANYCH, KARTONÓW OWINIĘTYCH FOLIĄ, STYROPIANU.

RODZAJ
ODPADU

MIEJSCOWOŚĆ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

SZKŁO
(dzwon)

13, 14, 15

10, 11, 12

8, 9, 10

19, 20, 21

16, 17, 18

14, 15, 16

12, 13, 14

9, 10, 11

SZKŁO
(pojemnik)

17

14

12

9

20

18

16*

13

6, 7, 8,
20, 21, 22

3, 4, 5,
17, 18, 19

1, 2, 3, 15, 16,
17, 29, 30, 31

12, 13, 14,
26, 27, 28

9, 10, 11,
23, 24, 25

7, 8, 9,
21, 22, 23

4, 5, 6,
18, 19, 20

2, 3, 4, 16, 17,
18, 30, 31

PAPIER
(pojemnik)

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

WIELKOGABARYTOWE
+ ZSEiE

24

21

19

16

20

18

15

20

PAPIER
(dzwon)

Miasto
Strzegom

DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA SZKŁO NIE NALEŻY WRZUCAĆ: SZYB OKIENNYCH, SZYB SAMOCHODOWYCH, ORAZ SZKŁA PRZEMYSŁOWEGO.
DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA PAPIER NIE NALEŻY WRZUCAĆ: WORKÓW PO MATERIAŁACH BUDOWLANYCH, KARTONÓW OWINIĘTYCH FOLIĄ, STYROPIANU.

ZMIESZANE (KP-7)

RODZAJ
ODPADU

MIEJSCOWOŚĆ/ULICA

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Szkolna, Św. Tomasza, Rynek
26-28, Za Rossmanem, Św. Jana,
Matejki, Granitowa, Ogrodowa 9,
Krótka, Bohaterów Getta 15

6, 13,
20, 27

3, 10,
17, 24

1, 8,
15, 22, 29

5, 12,
19, 26

2, 9,
16, 23, 30

7, 14,
21, 28

4, 12*,
18, 25

2, 9,
16, 23, 30

Za Rossmanem, Szkolna,
Dolna 3, Kwiatowa, Wrzosowa,
Bankowa, Aleja Wojska Polskiego 31, Kamienna (Spółdzielnia), Kościelna (Garaże)

7, 14,
21, 28

4, 11,
18, 25

2, 9,
16, 23, 30

6, 13,
20, 27

3, 10,
17, 24

1, 8,
15, 22, 29

5, 13*,
19, 26

3, 10,
17, 24, 31

Szkolna, Dolna 2, Dolna 44, Za
Rossmanem, Rynek 26-28, Kościelna (Jutrzenka), Aleja Wojska
Polskiego 43ABC, Bohaterów
Getta 15, Mickiewicza (Hala)

2*, 8,
15, 22, 29

5, 12,
19, 26

3, 10,
17, 24, 31

7, 14,
21, 28

4, 11,
18, 25

2, 9,
16, 23, 30

6, 14*,
20, 27

4, 11,
18, 27*

Szkolna, Św. Tomasza,
Św. Jana, Za Rossmanem,
Granitowa, Bankowa, Matejki,
Rynek 26-28, Krótka

4*, 9,
16, 23, 30

6, 13,
21*, 27

4, 11,
18, 25

1, 8,
16*, 22, 29

5, 12,
19, 26

3, 10,
17, 24, 31

7, 15*,
21, 28

5, 12,
19, 28*

Szkolna, Dolna 3, Rynek 26-28,
Za Rossmanem, Bohaterów
Getta 15, Kościelna(Garaże),
Aleja Wojska Polskiego 31,
Kamienna (Spółdzielnia),
Ogrodowa 9

4*, 10,
17, 24, 31

7, 14,
22*, 28

5, 12,
19, 26

2, 9,
17*, 23, 30

6, 13,
20, 27

4, 11,
18, 25

2*, 8,
16*, 22, 29

6, 13,
20, 28*

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W KONTENERZE W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – KONTENER NIE ZOSTANIE ODEBRANY.
Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru.

KIEDY ODBIOR Ą ODPADY KOMUNALNE?

W GMINIE STRZEGOM
MIEJSCOWOŚĆ
Bartoszówek
Goczałków
Goczałków Górny
Graniczna
Jaroszów
Międzyrzecze
Morawa
Rusko
Skarżyce
Stanowice
BIO

TWORZYWA

ZMIESZANE

RODZAJ
ODPADU

Godzieszówek
Granica
Grochotów
Kostrza
Modlęcin
Olszany
Rogoźnica
Stawiska
Tomkowice
Wieśnica
Żelazów
Żółkiewka

CZERWIEC

7

4

14

11

21

18

28

25

2
16
23

LIPIEC

2
9
16
23
30

6

4

13

11

21*

18

27

25

9

30

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław
tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 606 154 571
www.eneris.pl, es_wroclaw@eneris.pl

Gmina
Strzegom

MAJ

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

6

3

13

10

20

17

27

24

1

17
23*

26

29

3
10
17
24

26

29

10

19

22

31

GRUDZIEŃ

3

12

15

19

22

LISTOPAD

5

8

12

16*

PAŹDZIERNIK

1

5

8

9

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

31

7

5

14

12

21

19

28

27*

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY.
Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru.

MIEJSCOWOŚĆ
3 Maja, Agatowa, Agrestowa,
Al. Wojska Polskiego, Ametystowa,
Anielewicza, Armii Krajowej, Bazaltowa,
Brzoskwiniowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa,
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska,
Jagodowa, Jaśminowa, Kalcytowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza,
Morska, Mostowa, Niecała, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana,
Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego,
Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa,
Strzelnicza, Szarych Szeregów,
Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna,
Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów)
BIO

TWORZYWA

ZMIESZANE

RODZAJ
ODPADU

Andersa, Bema, Bohaterów Getta,
Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha,
Czarna, Dembińskiego, Dolna,
Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna,
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa,
Limanowskiego, Lipowa, Malinowa,
Milenijna, Miodowa, Niepodległości,
Ogrodowa, Olszowa, Parkowa,
Piekarnicza, Piłsudskiego, Polna,
Promenada, Pułaskiego, Słoneczna,
Słoneczne Ogrody, Starzyńskiego,
Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka,
Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa,
Wydobywcza
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów)
Bankowa, Czerwonego Krzyża,
Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna,
Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego,
Rynek, Siwca, Sybiraków, Szkolna,
Św. Anny, Witosa,
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów)

MAJ

CZERWIEC

6

3

13

10

20

17

27

24

8

5

15

12

22

19

29

26

4*
10
17
24
31

LIPIEC

1
8
15
22
29

3
10
17
24
31

7

5

14

12

22*

19

28

26

SIERPIEŃ

5
12
19
26

WRZESIEŃ

2
9
16
23
30

7

4

14

11

21

18

28

25

2
9
17*
23
30

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

7

4

14

9*

21

18

28

25

2
9
16
23
30

6

4

13

11

20

18

27

25

GRUDZIEŃ

2
9
16
21*
30

6

4

13

11

20

18

27

24*

2*
8
15
22
29

6
13
20
28*

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY.
OZNACZENIE SM DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH. Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru
Segreguj z nami na 5
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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 wywo-

ławcza 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.

Zabudowa mieszkaniowa – Żelazów
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

szósty przetarg przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość położona na
terenie gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana
składająca się z działek nr
42/8, 42/9, AM-1, Obr. Żelazów,
położona w Żelazowie o łącznej

powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,1478 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00020741/8.
Cena wywoławcza nieruchomości 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 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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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 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.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – Żółkiewka
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr
18/9, AM -1, Obr. Żółkiewka,
położona w Żółkiewce, gmina
Strzegom powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów 0,2425
ha. Cena wywoławcza nieruchomości 72 750,00 zł. Wadium
– 7.300,00 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.
10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00042259/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 09.08.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 18.10.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg ogłoszony na dzień 20.12.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg ogłoszony na dzień 14.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom działka nr 18/9 oznaczona
jest symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przyszły nabywca nieruchomości
uzyska techniczne warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dla nieruchomości, w których to
warunkach zobowiązany zostanie do:
• uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 na którego terenie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, na wejście na teren jego
nieruchomości w celu włączenia do sieci ks, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłączy
kanalizacji sanitarnej.
• uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody właściciela nieruchomości
dz. nr 17 na którego terenie znajduje się sieć wodociągowa, na wejście na teren jego nieruchomości
w celu włączenia do sieci wodociągowej, ułożenia i późniejszej eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego.
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 nieruchomości. 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 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.
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
budynku poklasztornego przy ulicy Kościuszki w Strzegomiu

Budowa Centrum Integracji w Jaroszowie

15
lat
Przebudowa parku przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu
wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych

Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych
parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola integracyjnego
z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

w Unii
Europejskiej!
W tym roku mija 15 lat,
od momentu kiedy Polska
została członkiem Unii
Europejskiej. Dzięki unijnemu wsparciu w Strzegomiu
udało się zrealizować wiele
istotnych inwestycji oraz
rozpocząć kolejne przedsięwzięcia. Przypominamy
wybrane z nich.

Realizacja projektu „Szlak Kamienia”

Budowa stref aktywności
we wsiach Skarżyce i Godzieszówek

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie Strzegom

