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Nigdy wcześniej nie było aż tak dużej skali budowy i przebudowy świetlic

w numerze:

Sześć nowych serc wsi

Fundusz
sołecki

Walczuk mistrzem świata! 
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Patryk Walczuk zdobył tytuł mistrza świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mistrzostwa globu w Kulturystyce
i Fitness Mężczyzn odbyły się w dniach 5-10 listopada br. W
jego kategorii Men’s Phisique (Fitness Plażowe) wzięło udział
ponad 80 zawodników w 6 kategoriach wzrostowych.

Centrum Aktywności i Integracji
Mieszkańców Wsi Jaroszów
Mieszkańcy Goczałkowa Górnego, Grochotowa, Jaroszowa, z czego dofinansowanie to kwota
Modlęcina, Morawy i Żelazowa mogą się cieszyć z wybudowania rzędu 500 tys. zł.
- Jestem niezwykle dumny z
lub przebudowy świetlic wiejskich na terenie ich sołectw. Obiekty
– z wyjątkiem Modlęcina, gdzie trwają jeszcze prace - aktualnie faktu, że kolejne wsie będą miały
na swoim terenie piękne świetlice
czekają już tylko na pozwolenia na użytkowanie.
Ten rok jest szczególny dla wcześniej Jaroszowie powstał wiejskie. Niektóre z nich nie są
strzegomskiego samorządu, po- wspaniały obiekt, będący połą- może zbyt duże, ale najważniejszy
nieważ nigdy wcześniej nie było czeniem świetlicy wiejskiej, klubu jest fakt, że mieszkańcy będą moaż tak dużej skali budowy świetlic seniora i remizy strażackiej. Koszt gli tam przebywać i organizować
wiejskich. Pojawienie się takiego budowy wyniósł blisko 5 mln zł, różne uroczystości. Strzegomskie
obiektu sprawia, że dana społecz- z czego dofinansowanie z Unii wsie cały czas się rozwijają, a
ność wiejska niejako budzi się z Europejskiej wyniosło ok. 1,2 mln nowe świetlice doskonale wpisują
letargu. Przykładem są seniorzy z zł. Z kolei w Modlęcinie przebu- się w ten trend – podsumował
Jaroszowa, którzy odkąd powstało dowano starą świetlicę na nową burmistrz Strzegomia Zbigniew
Centrum Aktywności i Integracji – koszt wyniósł ok. 1,1 mln zł, Suchyta.
Mieszkańców Wsi, zdążyli zrealizować już wiele cennych inicjatyw. GOCZAŁKÓW GÓRNY – nowa świetlica, koszt ok. 860 tys. zł, w caKażdy wie, że świetlica wiejska łości z budżetu gminy
jest sercem danej wsi, bo właśnie GROCHOTÓW – przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejw niej odbywają się najważniej- skiej, koszt ok. 361,7 tys. zł, w całości z budżetu gminy
sze wydarzenia, uroczystości i JAROSZÓW – budowa Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańspotkania.
ców Wsi Jaroszów, w tym świetlicy wiejskiej, koszt ok. 4,8 mln zł,
W trzech miejscowościach: dofinansowanie z Unii Europejskiej, z EFRR w wysokości 1,2 mln zł
Goczałkowie Górnym, Morawie MODLĘCIN - przebudowa budynku, koszt ok. 1,1 mln zł, dofinansoi Żelazowie powstały zupełnie wanie 500 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
nowe obiekty, których koszt został pokryty w całości z budżetu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Progragminy Strzegom (szczegóły w mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ramce). W Grochotowie również MORAWA - nowa świetlica, koszt ok. 741 tys. zł, w całości z budżetu
ze środków gminnych przebudo- gminy
wano budynek na potrzeby świet- ŻELAZÓW – nowa świetlica, koszt ok. 1,06 mln zł, w całości z bulicy wiejskiej. We wspomnianym dżetu gminy

w SKRÓCIE:

Jakie pieniądze z budżetu
gminy Strzegom trafią do
poszczególnych sołectw w
ramach funduszu sołeckiego?
Przypomnijmy, że każdego
roku te środki przeznaczane
są na wykonanie ważnych
przedsięwzięć służących
poprawie warunków życia
mieszkańców wsi.
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Jadalnia
marzeń

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach
wzięła udział w Programie Rządowym „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023 i stworzyła dla
swoich uczniów jadalnię
jak z marzeń. Na ten cel
placówka pozyskała dotację
w wysokości 31.250,00 zł, z
czego 6.250,00 zł dofinansowała gmina Strzegom.
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Wielki jubileusz 

str. 3

Jedna z największych wsi gminy Strzegom – Olszany w tym
roku obchodzi jubileusz 780-lecia swojego istnienia. Uroczystości
rozpoczęły się jeszcze podczas Dożynek Wiejskich, a zakończyły
niedawno - 9 listopada br. To było wielkie wydarzenie w historii
miejscowości, w trakcie którego odsłonięto pamiątkową tablicę.

Sukces
siatkarzy

Odsłonią pomnik
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Oddział IPN we Wrocławiu, Urząd Miejski w Strzegomiu i
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zapraszają do udziału w
uroczystościach odsłonięcia Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu
Nazistowskiego w Grabinie, które odbędą się w najbliższy poniedziałek tj. 25 listopada w Strzegomiu. Na ślady obozu natrafił
strzegomski badacz historii Krzysztof Kaszub.

w SKRÓCIE:

Po trzech porażkach z rzędu siatkarze AKS-u Strzegom odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie,
pokonując u siebie zespół
Kudowianki Kudowa Zdrój
3:0. Miejmy nadzieję, że
premierowa wygrana doda
pewności i wiary w siebie podopiecznym trenerki
Aleksandry Kruk.
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w SKRÓCIE:

Fot. Facebook Konrada Fornala

Po raz drugi w Strzegomiu został otwarty magazyn Szlachetnej
Paczki. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl umieszczone zostały
opisy rodzin, które potrzebują pomocy. Są wśród nich rodziny ze
Strzegomia. Magazyn Szlachetnej Paczki powstał w PSP nr 3 przy
ul. Brzegowej 1. Tam można zostawić dary dla wybranej rodziny.

Uczyli się pływać

„Jeden z dziesięciu”

Były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu – Konrad Fornal wystąpił niedawno w popularnym
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, prowadzonym przez Tadeusza
Sznuka. Strzegomianin zaprezentował się świetnie, pokonując
9 przeciwników, i wygrał cały odcinek. Serdeczne gratulacje.

Szlachetna Paczka

Kończy się kolejna edycja projektu „Umiem pływać”, w którym
udział brały dzieci ze szkół w Olszanach, Stanowicach oraz PSP
nr 2 i nr 4 w Strzegomiu. Pływanie w sposób szczególny wpływa
na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wskazują, że
mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
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Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Nasz kulturysta po raz kolejny w swojej karierze stał dumnie na najwyższym stopniu podium

Patryk Walczuk mistrzem świata!
- Jestem mega dumny i spełniony, bo takie chwile jak ta
uświadamiają mi jasno, że to
co kocham, robię najlepiej
jak tylko mogę. Najlepiej na
świecie! – powiedział strzegomski kultur ysta Patr yk
Walczuk chwilę po tym, jak
zdobył tytuł mistrza świata
w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Mistrzostwa
globu w Kulturystyce i Fitness Mężczyzn odbyły się w
dniach 5-10 listopada br.
W jego kategorii Men’s
P hisique (F itness P laż owe) wzięło udział ponad
80 zawodników w 6 kate-

goriach wzrostow yc h . R y w a l i z a cja była bardzo
z acięta, r ywalami
by l i z a w o d n i c y m .
in. z Hiszpanii,
Chin, Japonii,
Iranu, Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich,
Nor wegii,
Słowacji i
U k r a i n y.
Idealnie
symetr yczna sylwetka,
równomiernie
ro z w i n i ę t e p a r -

Przypomnijmy, że Patryk Walczuk jest
tegorocznym złotym medalistą mistrzostw Polski i mistrzostw Europy w
kategorii sylwetkowej Men’s Phisique
(Fitness Plażowe) do 173 cm. Pierwsze
miejsce zdobyte przez niego w zawodach z cyklu Pucharu Polski w Warszawie,
dało mu awans do grupy najlepszych sportowców Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego oraz powołanie do
kadry na MŚ.

tie mięśniowe, swoboda na
scenie połączona z perfekcyjną prezentacją oraz do
tego nieschodzący z twarzy
uśmiech pozwoliły mu zdobyć złoty medal MŚ. Po raz
kolejny w swojej karierze
stał dumnie na najwyższym
stopniu podium i ze wzruszeniem wysłuchał hymnu
Polski.

22 listopada 2019

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

Ważna rocznica
W całych Czechach 28 października br. uroczyście świętowano obchody powstania
niezależnej Republiki Czechosłowackiej.
Także w Znojmo - na Placu
Republiki przed budynkiem
Sądu Rejonowego - przedstawiciele miasta i licznie zgromadzeni mieszkańcy uczcili
powstanie niepodległej Czechosłowacji, okazując wspólnie
szacunek tym wszystkim, ktorzy
przyczynili się do powstania demokracji na ziemiach czeskich
oraz do budowy państwa.
Obecni pod pomnikiem złożyli kwiaty oraz odśpiewali
hymn państwowy. W uroczystym przemówieniu starosta
Znojmo - Jan Grois przypomniał czeskich i słowackich
bohaterów, żołnierzy, polityków i dyplomatów. Na koniec
nawiązał do słów pierwszego

prezydenta i współtwórcy Czechosłowacji Tomasa Garriguea
Masaryka, który w pierwszą
rocznicę powstania państwa
czechosłowackiego powiedział:
- Mamy niepodległą republikę,
ponieważ gorąco wierzyliśmy w
nasze narodowe ideały, głeboko
w sercu wyznawaliśmy i czciliśmy coś świętego i pokładaliśmy
nasze zaufanie w człowieku. I
na zawsze zachowamy naszą
republiką i naszą demokrację,
jeśli będziemy wierzyć w nasze
ideały, jesli uznamy je za święte,
a nasze zaufanie będziemy pokładać w drugim człowieku.
Niech te słowa staną się inspiracją również i w naszych
czasach.
Tekst: rzecznik prasowy UM
Znojmo Zuzana Pastrnakova
Zdjęcia: archiwum UM
Tł. i red. w jęz. polskim:
Dominika Kuleba

red

L ok ato r z e , poz n a j swoj e p r a wa , a l e t e ż i o b ow i ą zk i

W tabeli obok zestawione są
obowiązki właściciela i najemcy
według ustawy o ochronie praw
lokatorów.
Najemca zobowiązuje się
przede wszystkim:
1. płacić w terminie czynsz
w kwocie wcześniej ustalonej z
wynajmującym;
2. eksploatować lokal w taki
sposób, jaki określiła zawarta
pomiędzy stronami umowa, a
jeśli sama umowa nie określa
sposobu używania - w sposób
odpowiadający specyfice i przeznaczeniu lokalu;
3. utrzymywać lokal oraz
pomieszczenia, do których
używania jest uprawniony, we
właściwym stanie technicznym
i higieniczno-sanitarnym oraz
przestrzegać porządku domowego.
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Obowiązki właściciela
Wynajmujący jest obowiązany do
zapewnienia sprawnego działania
istniejących instalacji i urządzeń
związanych z budynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z
wody, paliw gazowych i ciekłych,
ciepła, energii elektrycznej, dźwigów
osobowych oraz innych instalacji
i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone
odrębnymi przepisami,
Do obowiązków wynajmującego
należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie
porządku i czystości pomieszczeń
i urządzeń budynku, służących do
wspólnego użytku mieszkańców,
oraz jego otoczenia,
2) dokonywanie napraw budynku,
jego pomieszczeń i urządzeń, o
których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od
przyczyn, z tymże najemcę obciąża
obowiązek pokrycia strat powstałych
z jego winy,
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w
zakresie nieobciążającym najemcy,
a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych
instalacji: wodociągowej, gazowej i
ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami, instalacji elektrycznej,
anteny zbiorczej – z wyjątkiem
osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych,
stolarki okiennej i drzwiowej oraz
podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Obowiązki najemcy
Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal
oraz pomieszczenia, do używania których jest
uprawniony, we właściwym stanie technicznym
i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi
przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.
Najemca jest także obowiązany dbać i chronić
przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi
osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze
oraz otoczenie budynku.
Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych
oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych
i innych,
2) okien i drzwi,
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody
przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików,
mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek
wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych
oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal
jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu
anteny zbiorczej,
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z
wymianą zużytych elementów,
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt
wynajmującego, także jego wymiana,
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych
aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę
uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli,
urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Fot. Dominik Pędziwol

W związku z licznymi zgłoszeniami napraw w lokalach
znajdujących się w gminnym
zasobie mieszkaniowym gminy
Strzegom, jak i nieuzasadnionymi wezwaniami pogotowia
technicznego uruchomionego
dla potrzeb mieszkańców,
pragniemy przypomnieć jakie
prawa, ale i obowiązki ciążą
na najemcy lokalu gminnego.
Znajomość praw i obowiązków najemcy i wynajmującego
jest niezwykle ważna dla obu
stron. Podział omawianych w
niniejszym artykule obowiązków reguluje kodeks cywilny i
ustawa z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów.

Mając na względzie obowiązki wymienione w tabeli możliwym jest, że najemca zgłaszając
awarię, której naprawa leży po
jego stronie, zostanie za nią
obciążony przez zarządcę zasobu mieszkaniowego (np. za
wezwanie pogotowia technicznego np. do wymiany żarówki
w lokalu bądź udrożnienia
kanalizacji w lokalu).
Jeżeli najemca używa lokalu
w sposób sprzeczny z umową
lub z przeznaczeniem i nie
przestaje go używać w taki
sposób mimo upomnienia albo
gdy rzecz zaniedbuje do tego
stopnia, że zostaje ona narażona
na zniszczenie lub uszkodzenie,
wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania
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terminów wypowiedzenia.
Bez zgody wynajmującego
najemca nie może dokonywać
w lokalu zmian sprzecznych z
umową lub z przeznaczeniem
rzeczy. Wszelkie remonty, naprawy techniczne powinny być
uzgodnione z wynajmującym
w formie pisemnej - w innym
przypadku najemca nie ma
prawa ich przeprowadzać na
własną rękę. Naruszenie tego
przepisu może stać się jednym
z powodów wypowiedzenia
umowy przez wynajmującego w
trybie natychmiastowym.
Używając lokalu, najemca powinien stosować się do porządku
domowego, a także liczyć się z
potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.
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Olszany to piękna i malownicza wieś, która słynie w całej gminie Strzegom z rolnictwa. Obecnie zamieszkuje ją 935 mieszkańców

Tak świętowano 780-lecie Olszan
Jedna z największych wsi
gminy Strzegom – Olszany
w tym roku obchodzi jubileusz 780-lecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły
się jeszcze podczas Dożynek
Wiejskich, a zakończył y 9
listopada br.
Sobotnie obchody zainaugurowała msza św., która
została odprawiona w miejscowym kościele pw. Trójcy
Świętej w intencji wszystkich mieszkańców Olszan
(żyjących i zmarłych) oraz

tych, którzy stąd wyjechali.
Nabożeństwo sprawowali:
ks. prałat Marek Babuśka i
ks. proboszcz Marian Kujawski.
Na s k we r z e w c e n t r u m
wsi postawiono tablicę pamiątkową ufundowaną,
wykonaną i zamontowaną
pr z ez Mariusza Lachowicza, właściciela jednej z
firm. Napis na niej wyr ył
Andr z ej Jakubina, b e t on
przekazał Zbigniew Słowik,
fundament y zaś wykonali
członkowie Rady Sołeckiej

z Olszan. Wszystkim w/w
mieszkańcy składają serdeczne podziękowania. Napis na
tablicy brzmi następująco:
„Pamiątka jubileuszu 780-lecia wsi Olszany. 1239-2019.
Pr z o d k o m i d l a p o t o m nych. Mieszkańcy. Listopad
2019”. Po okolicznościowych
przemówieniach burmistrza
Strzegomia i sołtysa Olszan
tablica została poświęcona i
odsłonięta.
W świetlicy wiejskiej odbyła
się druga część uroczystości.

Jest gaz dla Strzegomia!
- 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.

Na początku zatańczyli goście
specjalni - ZF Kostrzanie.
Dzieci ze szkoły w Olszanach
zaprezentowały program patriotyczno-historyczny przygotowany pod kierunkiem
nauczycielek – Magdaleny
Ciężki i Klaudii Rosiek.
Wierszowana współczesna
charakterystyka wsi rozbawiła i wzruszyła słuchaczy.
Prezentacja multimedialna
Krzysztofa Kaszuba - strzegomskiego historyka na temat
olszańskich zabytków była

b a rd z o c i e k a w a
i pouczająca. Na
zakończenie tej
części można było
wysłuchać znanych
pieśni patriotycznych
i ludowych w wykonaniu
zespołu Olszaniacy.
Trzecia część to biesiada
przy palących się pochodniach i ognisku na placu
przed świetlicą wiejską. - Wystrzały na wiwat z zabytkowej
armaty dały sygnał do zabawy.
Żurek, kiełbaski z ogniska

zdj ę c i e n um e r u

albo z grilla, bigos,
pajda ze smalcem
i ogórkiem or az
grzane wino od sołtysa i Rady Sołeckiej
znakomicie poprawiły humor. Dużą atrakcję
kulinarną stanowiły domowej roboty masło i ser y z
„Mlecznego Kącika” Anny
i Łukasza oraz starodawne
placki pieczone na blasze p.
Natalii, a także ciasta p. Teresy – podsumowała Stanisława
Górska, sołtys Olszan.

Uważaj
na kary!

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy
informuje wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego,
że z dniem 1 stycznia 2020 r.
wchodzą w życie przepisy mówiące o obowiązku:
• zawiadomienia starosty, w
terminie nieprzekraczającym
30 dni, o nabyciu lub zbyciu
pojazdu (art. 78 ust. 2 pkt 1
ustawy prawo o ruchu drogowym)
• zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
w terminie 30 dni od dnia
jego sprowadzenia (art. 71
ust. 7 ustawy prawo o ruchu
drogowym w brzmieniu od
01.01.2020 r.)
Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduTrwają prace związane z przebudową i rewitalizacją toru rowerowego DIRT PARK przy ul.
je kary finansowe w wysokości
Parkowej w Strzegomiu. Według planu prace budowlane mają się zakończyć do końca listopada od 200 do 1000 zł.
br. Administratorem obiektów jest Strzegomski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Raj dla zapaleńców dirt jumpingu

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Okiem miejskiego monitoringu
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
- 27 października br. nieznany
miu
• Podsumowanie projektu sprawca wybił szybę w jednym
ze sklepów znajdujących się w
„Droga do niepodległości”
Rynku. Na polecenie policji został
zabezpieczony zapis z monitoringu.
Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
- 2 listopada br. na ul. Krótkiej
m o ż n a o g l ą d a ć z a p o ś r e d n i c t w e m s e r w i s u doszło do przebicia kół w zaparkowanych autach osobowych.
Zapis z monitoringu został zabezpieczony.
- 4 listopada br. na skrzyżowaniu
ulic Wałbrzyska – Dolna doszło
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne) do najechania na słupki drogowe
przez kierowcę pojazdu ciężaro-

• Jubileusz 780-lecia Olszan
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 • Obchody Narodowego ŚwięW soboty
14:00 – 20:00
ta Niepodległości w StrzegoW niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

17.11 – 23.11

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

24.11 – 30.11

Avena

ul. Rynek 32-36

tel. 74/ 851–60-73

01.12 – 07.12

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649-12-20

Adres

Nr telefonu

www.strzegom.pl

wego. Zapis z monitoringu został
przekazany policji.
- 5 listopada br. dwie kobiety
spożywały alkohol w parku od
strony „Netto”. Interweniował
patrol policji.
- 8 listopada br. doszło do napadu
na jedną z firm. Zapis z monitoringu został przekazany policji.
- 12 listopada br. ok. godz. 15.30
dwie osoby zostały upomniane
przez mikrofon o zakazie palenia
papierosów na terenie placu zabaw
przy ul. Świdnickiej. Po usłyszeniu
komunikatu, zgasiły papierosy.
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Wydarzenia

22 listopada 2019

W zajęciach uczestniczyło m.in. dwunastu seniorów, którzy wspominali swoje rodziny, ich zaangażowanie w czyny zbrojne i w walkę o wolną Polskę

Niepodległość pisana biografiami
W pałacu w Morawie odbyły
się warsztaty biograficznohistor yczne i biograficzno
-dziennikarskie w ramach
programu „Droga do Niepodległości pisana biografiami
naszych rodzin”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja św. Jadwigi z Morawy.
Projekt jest finansowany ze
środków z Programu Wieloletniego Niepodległa na
lata 2017-2022. Patronat nad
wydarzeniem objął Świdnicki rodzinnych bioPortal Historyczny.
grafii na pełnione role,
motywacje, wartości, sposób
Warsztaty biograficzne doty- funkcjonowania rodzin, a takczyły znaczenia pamięci rodzi- że na nich samych. Był także
ny oraz wspomnień rodzinnych okazją do pracy z rodzinnymi
jako fundamentów międzypo- pamiątkami. Prowadząca, Alikoleniowej więzi. Rozmawiano cja Przepiórska, przedstawiła
o znaczeniu niepodległości i także badania dotyczące kulwolności oraz o tym, czym są turowej transmisji rodzinnej
rodzinne biografie. Warsztaty przesiedleńców, przedstawiła
były przestrzenią do nadania opracowania socjologiczne
znaczeń osobom i wydarze- oraz prace dotyczące społeczniom, w które angażowali się nych ram zbiorowej pamięci
członkowie rodzin. Uczestnicy rodziny. Podczas warsztatów
zastanawiali się nad wpływem historycznych ich uczestni-

Dzięki wsparciu i pomocy władz Strzegomia, 12 listopada w strzegomskim Ratuszu odbyła się projekcja
filmu, spotkanie ze świadkami czasu oraz wykład
psychologa i pracownika naukowego Uniwersytetu
Wrocławskiego – dr Bogny Bartosz pt. „Znaczenie
biografii rodzinnych”.

Razem ogrzejemy miasto
Klub wolontariatu działający przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu zachęca do przyłączenia

się do zbiórki pod hasłem
„Razem ogrzejemy miasto”,
której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym.

Do 27 listopada br. do świetlicy szkolnej można przynosić ubrania. Rzeczy powinny być w dobrym stanie, czyste i wyprasowane. Wszystko zostanie przekazane świdnickiemu Caritasowi,
który rozdysponuje rzeczy wśród swoich podopiecznych.

cy poznali
tło historyczne wydarzeń, które miały istotny
wpływ na rodzącą się niepodległą Polskę. Prowadzący
zajęcia – historyk Grzegorz
Mikołajczyk stworzył ramy, w
które uczestnicy mogli wpisać
indywidualne rodzinne historie. Legiony, tworząca się
II Rzeczypospolita ze zbrojnymi zrywami powstańczymi
i kształtowaniem się granic,
plebiscytami, tworzeniem się
od nowa kultury demokratycznego państwa, wybuch
II wojny światowej, gwałt na
naszej niepodległości, walka z
niemieckim i radzieckim okupantem, zbrodni popełniane
na ludności cywilnej i ofiary
złożone przez walczących
żołnierzy… W to tło uczestnicy mogli wpisywać własne,
rodzinne biografie.
W zajęciach uczestniczyło
także dwunastu seniorów,
którzy wspominali swoje ro-

dziny, ich zaangażowanie w
czyny zbrojne i w walkę o
Niepodległość. Opowiadali o
swoich rodzinnych bohaterach,
niejednokrotnie odkrywając
znaczenie ich działalności
patriotycznej i ofiary złożonej
na ołtarzu wolnej Polski.
Kolejnym elementem projektu był warsztat dziennikarski, podczas którego Dariusz
Kulpiński oswajał uczestników z kamerą i przygotowywał
do opowiedzenia noszonych w
sercu historii.
Efektem warsztatów jest
realizacja filmu „Droga do
Niepodległości pisana biografiami naszych rodzin”. Jest

to historia mieszkańców Dolnego Śląska i ich rodzin, która
wplata się w historię odzyskiwania Niepodległości przez

Polskę i budowania polskości
na ziemiach Dolnego Śląska a
także stawania się przez nich
dolnoślązakami.

W obozie oprócz Żydówek polskiego pochodzenia były także Żydówki z innych narodowości

Uroczystości w Grabinie
Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu,
Urząd Miejski w Strzegomiu i
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zapraszają do udziału
w uroczystościach odsłonięcia
Pomnika Ofiar Niemieckiego
Reżimu Nazistowskiego w
Grabinie, które odbędą się w
najbliższy poniedziałek tj. 25
listopada w Strzegomiu. Wśród gości
będą m. in. żyjące
jeszcze więźniarki
obozu pracy, który
funkcjonował na
terenie dzisiejszej
dzielnicy Graby w
latach 1943-1945.
Pr z y pomnijmy,
pozostałości i ślady
dziewczęcego obozu pracy na obecnej
ul. Milenijnej 6 w
Strzegomiu odkrył
Krzysztof Kaszub,
pasjonat historii
naszego miasta. – Ostatnio
dotarłem do kolejnych, zupełnie
nowych faktów związanych z
funkcjonowaniem obozu na
terenie Grabiny. Okazuje się,
że wśród dziewcząt, które pracowały dla III Rzeszy – oprócz

Program uroczystości:
godz. 10.30 – 10.45 –
podstawienie autobusu
pod Urzędem Miejskim

Żydówek polskiego pochodzenia – były także Żydówki
pochodzenia węgierskiego i
holenderskiego. O tych ostatnich dowiedziałem się z książki
pt. „Een hemel zonder Vogel”
(tłum. z jęz. holenderskiego
„Niebo bez ptaków” – okładka
na zdj.). W 1945 r. doszło do
ewakuacji więźniarek, które
przeszły do kolejnego obozu
– tym razem
do KL BergenBelsen, przy granicy niemiecko
-holenderskiej.
Wcześniej mieliśmy informacje, że z obozu
wyszło 500
młodych kobiet, teraz już
wiadomo z dokumentów, że
było ich 2000.
500 dziewcząt
dotarło ostatecznie do tego niemieckiego
obozu, zaś 1500 zmarło w czasie
tzw. „Marszu śmierci”. Sam
obóz KL Bergen-Belsen przeżyło 89 więźniarek – podkreśla
Krzysztof Kaszub.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Urząd Miejski w Strzegomiu
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
zapraszają do udziału
w uroczystościach

odsłonięcia

Pomnika Ofiar

Niemieckiego
Reżimu Nazistowskiego

w Grabinie

25 listopada 2019 r.
godz. 11:00

parking przy cmentarzu
ul. Wałbrzyska w Strzegomiu
program uroczystości:

godz. 11:00 – odsłonięcie pomnika

(parking przy cmentarzu ul. Wałbrzyska w Strzegomiu)

godz. 12:00 – spotkanie ze świadkami historii
w Strzegomskim Centrum Kultury
(Strzegom, ul. I.J. Paderewskiego 36)

godz. 13:00 – projekcja filmu Instytutu Pamięci
Narodowej pt.: „To była cały czas noc” (45’)
(dyskusja po filmie)

TW

dla chętnych, chcących
dojechać na uroczystość
godz. 11:00 – odsłonięcie
pomnika (parking przy
cmentarzu ul. Wałbrzyska

w Strzegomiu)
godz. 12:00 – spotkanie ze
świadkami historii w Strzegomskim Centrum Kultury
godz. 13:00 – projekcja

filmu Instytutu Pamięci
Narodowej pt. „To była cały
czas noc” (45’)
godz. 13.45 - dyskusja po
filmie
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pytania do burmistrza / r adni
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich
problemów. Ceni sobie dialog
ze społeczeństwem, dlatego na
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania
do siebie pytań przez mieszkańców, na które na bieżąco
odpowiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:
Janina: Witam, chciałabym zapytać pana kiedy zniknie stara
reklama, która została zdemontowana podczas remontu Al. Wojska
Polskiego (Aleja Rzeźb). A obecnie
stoi oparta o płot i zapomniana
przez właściciela. Pozdrawiam.
Prosiłem właściciela o usunięcie
osobiście. Jeszcze raz poproszę.
Jeśli jej nie zabierze, to my ją
zabierzemy.
Monika: Dzień dobry, czy w
naszej gminie są przeprowadzane
bezpłatne szczepienia dziewcząt
przeciwko wirusowi HPV? Jeśli
tak, kogo one obejmują i w jakim
wieku są przeprowadzane. Dziękuję i pozdrawiam.

Miały być rozpoczęte w tym
roku, ale osoby z branży medycznej,
które się zobowiązały do przygotowania programu profilaktycznego
HPV, nie wywiązały się z deklaracji. Dlatego też zaplanowałem
środki w budżecie gminy na zlecenie tego opracowania, by rozpocząć
szczepienia dziewcząt i chłopców
jeszcze w 2020 r.
Mieszkaniec Strzegomia: Dzień
dobry panie burmistrzu! Jestem
osobą, która jest zakochana w zabytkach naszego miasta. Wyrażam jednak ubolewanie nad oświetleniem
zewnętrznym Bazyliki Mniejszej.
Lampy od bardzo długiego czasu
są spalone i nie oświetlają całego
obiektu, co odbiera odpowiedni
klimat temu miejscu. Podobnie
pomnik Trójcy Św. nie jest oświetlony przez spalenie lampy. Bardzo
ważnym aspektem są drzewa, które
zasłaniają lampy, uniemożliwiając
jeszcze działającym dostatecznie
pełne oświetlenie murów czy dachu
kościoła. Czy mógłby pan skierować tę sprawę do odpowiedniego
organu? Będę bardzo wdzięczny!
Bazylika to wizytówka naszego

miasta - również nocą.
wypożyczone na tę okoliczność z
Porozmawiam na ten temat z jednej z firm.
ks. prałatem Markiem Babuśką.
Zobaczymy, co da się zrobić.
Tyśka: Witam serdecznie panie
burmistrzu. Mam pytanie odnośnie
Strzegomianin: Witam. Czy jest wsi Modlęcin, a mianowicie chodniszansa, że podejmie pan działania ka we wsi (a raczej jego brak). Dziew kierunku zmniejszenia smrodu ciaki idąc do szkoły, chodzą ulicą, bo
ze słodowni? Czy może tak jak li- niestety nie mają innej alternatywy.
ternik z Al. Wojska Polskiego mamy Wiem, że robicie wszystko po kolei i
obanerować miasto? Świetnie bę- we wsi są robione inne inwestycje,
dzie wyglądać centrum i główne ale przyłączacie chodnikiem wieś
ulice z podobnymi banerami. A Wieśnica do Strzegomia i na to są
może wzorem Żarowa zorganizu- pieniądze. Gdzie tak naprawdę
jemy protest zbiorowy? Tylko czy tam jest kilka domów na krzyż, a
ma pan w sobie tyle iskry, by jak dzieci jeżdżą busami do szkoły, a nie
burmistrz Żarowa stanąć po odpo- chodzą spacerem ze Strzegomia do
wiedniej stronie barykady. Jak do tej Wieśnicy. W Modlęcinie bardzo jest
pory stać pana tylko na tyle, by słać potrzebny chodnik, niektórzy kiepisma do zarządu słodowni.
rowcy jeżdżą jak wariaty, a dzieci
Zdecydowanie nie zgadzam się są w niebezpieczeństwie. Nawet
z pana opinią. Słodownia znacznie nie mają jak dojść bezpiecznie na
ograniczyła emisję dla jednych - plac zabaw. Proszę mi tylko nie
smrodu, dla drugich – nie. Są dni mówić, że nie ma możliwości zrobić
kiedy produkuje się słód czarny tam chodnika, bo wiem że da radę,
i wtedy są te zapachy. W Polsce nawet po stronie rzeczki (wystarczy
Sejm nie podjął ustawy o odorze zrobić tak jak w Nowym Jaworoi gmina nie ma żadnych narzę- wie). Z poważaniem mieszkanka
dzi, by występować przeciwko Modlęcina.
tej sprawie. Jedyna możliwość
Dzieci dowożone są do szkoły
to tylko postępowanie sądowe z transportem organizowanym przez
powództwa cywilnego. Gmina nic gminę. Droga jest drogą powianie może. Co do drugiej części, tową, dlatego budowa chodnika
nie wypowiadam się. Są to pana musi być sfinansowana ze środków
oceny. Merytorycznie jest pan powiatowych, a z moich informacji
nieprzygotowany, dlatego prostymi wynika, że powiat w ogóle wycofał
słowami wytłumaczyłem, że gmina się z budowy chodników przy
nic prawnie nie może. A prawo swoich drogach. Ścieżkę Strzegom
powinno być - i jest - w Polsce – Wieśnica realizujemy w porozuprzestrzegane.
mieniu z Dolnośląską Służbą Dróg
i Kolei, bo to ich droga. DSDiK
Strzegomianin: Czy byłaby moż- współfinansuje tę inwestycję w
liwość zainwestowania w orientacje 50%. Łącznik ten ma docelowo
sportową na terenie naszej gminy służyć pieszym i rowerzystom,
(np. instalując urządzenia na Górze którzy będą mogli dojechać przez
Krzyżowej w formie podobnej do Wieśnicę i Żółkiewkę na teren
tej użytej w parku młodzieżowym scaleniowy, gdzie już niebawem
w Świdnicy)?
rozpocznie się budowa prawie 10
Niezbyt rozumiem pytanie. Z km dróg asfaltowych.
informacji, które uzyskałem, to w
parku w Świdnicy zorganizowany
Adam: Czy mógłbym się dowiezostał bieg na orientację, w którym dzieć, na jakim etapie jest inwestymapy, kompasy i inny sprzęt były cja obwodnicy miasta Strzegom.

Bielawa, Dzierżoniów i Strzegom
razem startowały do budowy
obwodnic. W Dzierżoniowie już
się buduje obwodnicę, a w Strzegomiu temat ucichł. Dziękuję za
odpowiedź.
Obecna budowa obwodnicy
Dzierżoniowa to inwestycja
niezwiązana z analizą techniczno
-ekonomiczną obwodnicy Strzegomia, Dzierżoniowa i Bielawy,
która została przygotowana w
tym roku. Jest bardzo interesująca, bo zakłada, że rozpocznie
się od zjazdu na drogę gminną
z drogi 374 w stronę zakładów
drobiarskich, ma przechodzić
koło Podstrefy Strzegomskiej,
następnie przez rzekę Strzegomkę przejdzie między Żelazowem
a Kostrzą w stronę Rogoźnicy,
kończyć się będzie w Siekierzycach. Jest to ciekawy pomysł, bo
zjazd na tę obwodnicę byłby dla
wszystkich kopalni na terenie
gminy Strzegom (z wyjątkiem
złoża Graniczna, dla którego
realizowany jest inny projekt).
Projekt ciekawy, ale też kosztowny. Moim zdaniem realizacja
może się odbyć dopiero przy
kolejnej puli środków z Unii
Europejskiej. Kiedy? Tego nikt
nie potrafi określić. Jak państwo
wiecie, dopiero teraz trwają negocjacje w sprawie nowego budżetu
Unii Europejskiej.
Anna: Panie burmistrzu, jak to
jest? Na moim akcie małżeństwa
wkradł się błąd - pomyłka Urzędu
Stanu Cywilnego. Musiałam się
zwrócić do USC o wydanie nowego
dokumentu i niestety ponownie
zapłacić. Dlaczego, skoro to nie jest
mój błąd? Nie wspominając, że nie
usłyszałam słowa przepraszam za
pomyłkę.

tego aktu. Z uwagi na to, iż
wydawanie kolejnych odpisów
aktu stanu cywilnego podlega
opłacie skarbowej zgodnie z
ustawą o opłacie skarbowej,
dlatego należało tę opłatę uiścić
na konto gminy Strzegom.
Tomasz: Witam, na ul. Olszowej zostały postawione już nowe
lampy, czy mogłyby zostać już
także uruchomione? Sam remont
jeszcze pewnie trochę potrwa, a
coraz wcześniej robi się ciemno.
Dodatkowo jedna z nowych lamp
znajduje się na skrzyżowaniu, na
którym została postawiona również lampa solarna na ul. Andersa.
Dobrze by było przesunąć tę solarną w wyjątkowo nieoświetlone
miejsce na pograniczu działek 2647
i 2648. Czy jest to planowane?

Nowe lampy na ul. Olszowej
w Strzegomiu zostaną włączone
w najbliższym czasie. Aktualnie
gmina przesłała do TAURON
Dystrybucja wniosek o zawarcie
umowy oświetleniowej. Ponadto
informuję, że na ul. Andersa w
2020 r. planowane jest dostawienie jednej latarni, która doświetli
nieoświetlone miejsce.

Strzegomianin: Dzień dobry
panie burmistrzu. Kieruję do pana
pytanie w sprawie ul. Kościelnej.
Czy jest możliwa zmiana organizacji ruchu z dwukierunkowej na
jednokierunkową na odcinku od ul.
Świdnickiej do ul. Dąbrowskiego?
Na tym odcinku parkują samochody
i niemożliwością jest, aby minęły
się tam dwa auta (z ledwością
nawet czasami jedno). W trakcie
dużego ruchu jest to bardzo uciążliwe. Pozdrawiam serdecznie.

Opłata skarbowa została poNa chwilę obecną nie jest
brana za wydanie odpisu aktu przewidziana
zmiana w istniestanu cywilnego (tj. aktu mał- jącej organizacji
ruchu na ul.
żeństwa), a nie sprostowanie Kościelnej w Strzegomiu.

Radni nadali tytuł „Honorowy Obywatel Strzegomia” Zdzisławie Dmytrarz, która w 2020 r. będzie obchodzić 40. rocznicę sprawowania funkcji sołtysa

O czym dyskutowali nasi radni?
Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy Strzegom za
pierwsze półrocze 2019 r. oraz
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r. – to dwie
najważniejsze sprawy ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Jednak tych istotnych
punktów obrad było więcej.
Posiedzenie radnych odbyło się
7 listopada br.
Dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano
w wysokości 66 787 723,94 zł, co
stanowi 51,44 % kwoty założonej na rok budżetowy. Wydatki
budżetowe za okres I półrocza
br. wykonano w wysokości 59
661 351,71 zł, co stanowi 44,58
% kwoty założonej w planie
rocznym. W okresie I półrocza br.
gmina osiągnęła więc nadwyżkę
budżetową w wysokości 7 126
372,23 (przy planowanym deficycie w wysokości – 4 006 950,69 zł).
Wykonane dochody bieżące są
wyższe od wydatków bieżących
o niemal 11 mln zł (dokładnie o
kwotę 10 768 156,33 zł). Warto
podkreślić, że pozytywną opinię
nt. wykonania budżetu wydał
Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Nowe stawki opłat
Po przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom radni przystąpili
do głosowania nad uchwałami.

M. in. przegłosowali uchwałę
dot. określenia stawek podatku
od nieruchomości. Od budynków mieszkalnych zastosowano
stawkę o 7 groszy niższą od górnej
granicy. Zmniejszeniu o 5 groszy
uległa stawka podatku od budynków pozostałych. Kolejny rok z
rzędu utrzymana została znacznie
obniżona stawka dla komórek i
budynków składowych (o 3,64 zł
niższa od maksymalnej). W odniesieniu do gruntów pozostałych
zastosowano stawkę 0,39 zł, tj. o
11 groszy niższą od górnej granicy.
Nieznacznej zmianie uległa stawka podatku dotycząca gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wzrosła o
4 grosze. Stawka podatkowa od
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej uległa wzrostowi z
22,66 zł na 23,79 zł tj. 1,13 zł.
Ustalono nową wysokość stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania w Strzegomiu. Jest
to pierwsza podwyżka opłat od
powstania strefy w naszym mieście w 2011 r. i spowodowana jest
zwiększeniem opłat za korzystanie z parkomatów i zwiększeniem
kosztów serwisu.
Podczas sesji nie zabrakło również tematu nowego żłobka w
Strzegomiu, który został prawnie
„utworzony” od 1 grudnia 2019 r.
Podczas sesji nadano mu też statut.
Żłobek nr 2 w Strzegomiu jest
zlokalizowany na ul. Jeleniogórskiej 19. Organem prowadzącym

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW
za czas parkowania do 30 min
za czas parkowania do 1 godziny

za trzecią godzinę parkowania
za czwartą i następną godzinę parkowania

BYŁO JEST
50 gr 1 zł
1 zł
2 zł
2,50
1,20 zł
zł
1,40 zł 3 zł
1 zł
2 zł

abonament miesięczny

80 zł

100 zł

abonament półroczny

250 zł

300 zł

abonament roczny

450 zł

500 zł

za drugą godzinę parkowania

przegłosowali uchwałę ws. organizacjami pozarządowymi i
szczegółowych zasad ponoszenia podmiotami prowadzącymi dziaodpłatności za pobyt w ośrod- łalność pożytku publicznego na
Grabinie”. Uroczystości odbędą kach wsparcia i mieszkaniach 2020 rok” i uznali za bezzasadną
się już w poniedziałek, 25 listopa- chronionych; przyjęli „Program skargę na działalność burmistrza
da br. na parkingu przy cmentarzu współpracy gminy Strzegom z Strzegomia.
na ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu
oraz w Strzegomskim Centrum
Inne podjęte uchwały:
Kultury.
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom
I na tym nie koniec…
Rada Miejska w Strzegomiu
na lata 2019 - 2029
podjęła decyzję ws. wystąpienia
w
sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019
naszej gminy ze Stowarzyszew
sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
nia Dolnośląska Organizacja
Turystyczna, gdyż czteroletnie
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
członkostwo w DOT nie przyfunkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych inniosło oczekiwanych efektów
nych składników wynagrodzenia
związanych z promocją gminy na
obszarze województwa dolnoślą- - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom woskiego ze szczególnym uwzględjewództwu dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą:
nieniem gmin i miast – członków
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu
stowarzyszenia.
Radni uchwalili ponadto
pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica”
„Gminny program profilaktyki
w
sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Mieji rozwiązywania problemów
skiej w Strzegomiu.
alkoholowych na rok 2020”;

abonament roczny dla taksówek
abonament roczny dla mieszkańca strefy pp

jest gmina Strzegom, zaś nadzór
nad nim w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje
burmistrz Strzegomia. Celem
żłobka jest sprawowanie funkcji
opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku od
20 tygodnia życia do ukończenia
3 roku życia.
Honorowy Obywatel i pomnik
Radni nadali tytuł „Honorowy
Obywatel Strzegomia” kolejnej
zasłużonej osobie.Tym razem wyróżniono Zdzisławę Dmytrarz,
która w 2020 r. będzie obchodzić
40. rocznicę sprawowania funkcji
sołtysa wsi Stanowice. Uroczyste
nadanie tego tytułu nastąpi w
styczniu przyszłego roku.
Wyrażono również zgodę na
budowę „Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w

30 zł
30 zł

40 zł
40 zł
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Projekt realizowany jest przy współpracy finansowej gminy Strzegom

„Skaczące żabki”
Sportowy
Klub Malucha pn.
„Skaczące
żabki” zaprasza na
zajęcia ruchowe dzieci wraz z
rodzicami.
Odbywają
się one w
dniach od 4
listopada do
19 grudnia
b r. w S C K
II, ul. Paderewskiego
18 (nad restauracją
Bohun).

kultur a

22 listopada 2019

CCoo w
w kki inni iee SSCCKK??
22.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2
23.11.2019 16:00 – Mój
przyjaciel Ufik
18:00 – Czarownica 2

24.11.2019 16:00 – Mój
30.11.2019 16:00 – Rodzina
przyjaciel Ufik
Adamsów
18:00 – Czarownica 2
18:00 – Bliźniak
29.11.2019 16:00 – Rodzina 01.12.2019 16:00 – Rodzina
Adamsów
Adamsów
18:00 – Bliźniak
18:00 – Bliźniak
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KONKURS kinowy
PYTANIE KONKURSOWE:
Który hollywoodzki
aktor zagrał w polskim
thrillerze pt. „Ukryta
gra”?
Trzy pierwsze osoby, które
prawidłowo odpowiedzą
na pytanie otrzymają po-

dwójną wejściówkę na filmy Odpowiedzi zawierać powyświetlane w dniach 23-24 winny również dane osoby
listopada 2019 r.
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W
Odpowiedzi należy kierotytule e-maila należy wpisać
wać na adres e-mailowy
„GWS – konkurs kinowy”.
Strzegomskiego Centrum
Zwycięzcy zostaną poinKultury formowani telefonicznie.
sck@sck.strzegom.pl
Powodzenia!

W ramach akcji można skorzystać z darmowych wypożyczalni książek elektronicznych

Niezwykłe historie od ręki
Od 2 listopada w całej Polsce wystar towała kolejna
edycja „Czytaj PL” - jedna
z największych na świecie
akcji mających na celu promocję czytelnictwa.
W r amac h akcji mo żna
skorz ystać z darmowych
wypożyczalni książek elektronicznych. W tym roku w
akcji znalazło się 12 wyjątkowych bestsellerów – sześć
powieści i sześć książek
non-fiction. Znajdziecie tu

zarówno literaturę piękną,
fantastykę, kryminały, jak i
przejmujące reportaże oraz
tytuły popularnonaukowe.
Pr awie wsz y stkie książki
będą dostępne zarówno w
formie ebooka, jak i audiobooka.
Aby wziąć udział w akcji, należy znaleźć plakat,
pobrać aplikację Woblink i
zeskanować kod QR. Plakaty dostępne są w Bibliotece
P ublicznej w S tr z egomiu
oraz filiach wiejskich.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

oświata

„Don Kichot” na deskach LO
Już 30 listopada br.
(w sobotę) na
deskach Liceum Ogólnokształcącego
w Strzegomiu zostanie
wystawione
jubileuszowe
(XV) przedstawienie teatralne. W tym
roku licealiści
zapraszają na
podró ż do
słonecznej
Hiszpanii, po
której widzów
oprowadzi
Don Kichot
z La Manchy.
Tradycyjnie w
akcie I wystąpią uczniowie
LO, w akcie II
- nauczyciele
i pracownicy
szkoły oraz
w akcie III
- rodzice, samorządowcy,
księża, aktorzy.
W przedstawieniu wystąpią
m.in.: Emilia Krakowska („Chłopi”, „Barwy szczęścia”), Krzysztof
Kwiatkowski („Dywizjon 303.
Historia prawdziwa”, „Hotel
52”) i Przemysław Cypryański
(„Szpilki na Giewoncie”, „Barwy
szczęścia”).
Dopełnieniem spektaklu będzie
jak zwykle muzyka. Tym razem
pojawią się gorące hiszpańskie

rytmy i współczesne przeboje:
„Cancion del Mariachi” z filmu
„Desperado”, Luis Fonsi „Despacito”.
Idea jest niezmienna od lat wręczenie stypendiów najlepszym
maturzystom LO.
Ze względu na ogromne zainteresowania zostaną wystawione
trzy spektakle o godz. 14:00,
16:30, 19:30. Rezerwacja miejsc sekretariat LO. Zapraszamy!

Szukali w przeszłości
Celem akcji było upamiętnienie ważnych dla uczniów postaci,
a także wydarzeń. W ramach tej
akcji uczniowie szukali wśród
swoich przodków świadków ważnych wydarzeń historycznych.
- Odnaleźliśmy wśród swoich
bliskich współpracowników oddziałów partyzanckich, uczestników I i II wojny światowej,
zastępców dowódcy I Dywizji
Pancernej, dowódców Pułku
Ułanów, misjonarzy katolickich
na Dalekim Wschodzie, czy też
przedstawicieli znamienitych
rodów szlacheckich. Znaleźliśmy
wspaniałe postawy obywatelskie
wśród naszych pradziadków i
dziadków, którzy mimo trudów
lat wojennych i powojennych
kształcili i wychowywali swoje
dzieci na wspaniałych Polaków
– mówią uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.
Młodzież przygotowała wystawy oraz odwiedziła groby
swoich przodków. W akcję zaangażowali się także najmłodsi.
Przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola nr 4 uporządkowały
teren wokół pomnika upamiętniającego mieszkańców Grabów,
którzy polegli w czasie I wojny
światowej w latach 1914 – 1918.
To była cenna i potrzebna lekcji
historii.

Do udziału w akcji zachęcało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności - podkreślił szef MEN.

Na spotkaniu pojawiło się wiele ciekawostek o bezpieczeństwie

Do czego (nie) służą szlabany?
Publiczne Przedszkole w
Stanowicach odwiedzili przedstawiciele Urzędu
Transportu Kolejowego z
Warszawy w ramach kampanii „Kolejowe ABC”.
„Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu
bezpieczeństwa kolejowego,
skierowana do dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym
oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach zajęć

Z inicjatywy Stowarzyszenia
„Razem dla Jaroszowa”, przy
wsparciu innych organizacji
społecznych działających na
terenie wsi, w niedzielne popołudnie 10 listopada br. w
przededniu Święta Odzyskania
Niepodległości na świetlicy
wiejskiej w Jaroszowie odbył
się „Koncert Niepodległości”.
Podczas występu dzieci, młodzieży i dorosłych, łączącego w
sobie muzykę oraz historyczną
narrację licznie zgromadzona
publiczność mogła przenieść się
w czasie i odbyć podróż od roku
1914 i wymarszu Pierwszej
Kompanii Kadrowej na front,
poprzez I i II wojnę światową,
okres okupacji, PRL-u, stanu
wojennego, okrągłego stołu,
aż do dnia dzisiejszego. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim za udział w tym
podniosłym wydarzeniu i już
dziś zapraszają na kolejny koncert w roku 2020.

W ramach akcji m.in. przedszkolaki uporządkowały teren wokół pomnika w dzielnicy Graby

Szkoły z terenu gminy Strzegom włączyły się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez
Ministra Edukacji Narodowej
pod hasłem „Szkoła pamięta”.

UWAGA! Zostały ostatnie wolne miejsca.

Koncert
Niepodległości
w Jaroszowie
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dzieci przypomniały sobie
znaczenie znaków drogowych
stawianych przed przejazdami kolejowymi, poznały
ważne numer y alarmowe i
piktogramy spot ykane na
dworcu i w pociągu.
- Nasze przedszkolaki chętnie brały udział w zabawach,
podcz as któr yc h musiał y
poprawnie odpowiedzieć na
pytania, rozpoznać i dopasować dźwięki oraz wykazać
się spostrzegawczością. Bardzo dobrze poradziły sobie

Szkoła z apetytem

z odpowiedziami na pytania
sprawdzające wiedzę na temat
bezpieczeństwa na obszarach
kolejowych. Każdy uczestnik
otrzymał zestaw upominków
odblaskowych. Po zakończonych zajęciach przedszkolaki udały w pobliże torów
kolejowych, aby zastosować
poznaną wiedzę w praktyce – mówią przedstawiciele
przedszkola.
Koordynatorem kampanii
„Kolejowe ABC” była Mariola Piech.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach wzięła udział w Programie
Rządowym „Posiłek
w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
i stworz yła d la
swoich uczniów
jadalnię jak z marzeń.
- Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 31.250,00 zł, z czego
6.250,00 zł dofinansowała
gmina Strzegom. Wsparcie finansowe w ramach programu
rządowego znacząco podniosło standard naszej stołówki.

W ramach programu odnowiliśmy szkolną jadalnię. Wyremontowaliśmy ściany,
ułożyliśmy nową podłogę, wymieniliśmy
drzwi, zakupiliśmy
nowe wyposażenie
meblowe i zastawę stołową. Teraz
to miejsce w nowej
odsłonie jest jasne, kolorowe i estetyczne – mówi
z dumą Katarzyna Wójcik,
dyrektor placówki.
Szkolne posiłki smakują
tu jeszcze lepiej, a dzieci i
nauczyciele mają apetyt na
więcej…
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- Naszym priorytetem jest powstanie w naszej wsi boiska sportowo-rekreacyjnego – mówi sołtys

Rusko to ludzie

W dzisiejszym numerze
„Gminnych W iadomości
Strzegom” przedstawiamy
wywiad z Mieczysławem Łopatką – nowym sołtysem
Ruska.

- Panie sołtysie, minęło już
kilka miesięcy od wyborów sołeckich. Jakie są pana pierwsze
spostrzeżenia i wnioski?
- Minęło kilka miesięcy,
więc stosunkowo niedługo
jestem sołtysem. Mieszkam
jednak w Rusku od urodzenia
i widzę ogromny potencjał w
tej wsi. W tak urokliwiej i spokojnej, a zarazem doskonale
ulokowanej komunikacyjnie
miejscowości, może się wiele
rozwinąć. Musimy zadbać
o to, aby nasza miejscowość
wzbogaciła się o kilka nowych
zabudowań. Stale odnotowuje
się spadającą liczbę mieszkańców wsi i ucieczkę młodych
ludzi do większych miast.
Mam nadzieję, że po kilku inwestycjach to właśnie tu więcej
osób będzie chciało zakładać
swoje rodziny i pozostać na
dłużej.

- Jakie ma pan pomysły, by
Rusko było fajnym miejscem
do życia?
- Priorytetem jest to, aby na
terenie naszej wsi powstało
boisko sportowo-rekreacyjne.
Mamy w wiosce uzdolnione i
pełne energii dzieci, które powinny mieć swoją przestrzeń.
W niedalekiej prz yszłości
chciałbym zmodernizować
oraz doposażyć place zabaw.
Myślę, że musimy także zadbać o część kulturalną. Bez
wątpienia będziemy organizować różne spotkania dla
mieszkańców w każdym wieku. Wioska to tak naprawdę
ludzie, relacje i społeczeństwo,
które ją buduje.
- Kto wchodzi w skład Rady
Sołeckiej? Jak wygląda współpraca z jej członkami?
- W skład Rady Sołeckiej
wchodzą następujące osoby:
Aleksandra Bochyńska, Teresa Kupisz, Sabina Łopatka, Jarosław Przepłata oraz
Bogdan Przybyłko. Współpraca układa nam się bardzo
dobrze. Nie tylko spotykamy
się regularnie, ale jesteśmy
także w stałym kontakcie. Są
to osoby, którym mogę zaufać,
zawsze służą pomocą oraz są
bardzo kreatywni. Ich zaangażowanie jest nieocenione,
ponieważ jako jednostka nie
zdziałałbym tyle. Nie sposób
tu nie wspomnieć także o
Kole Gospodyń Wiejskich w
Rusku. Panie prężnie działają,
wspomagają sołectwo i zawsze
są zaangażowane. Cieszę się,
że mogę współpracować z
mieszkańcami.

- Jakie są największe potrzeby wsi, którą pan kieruje?
- Myślę, że jedną z najważniejszych spraw jest poprawienie infrastruktury drogowej. Nie chodzi tutaj tylko o
poprawienie stanu dróg, ale
również musimy zadbać o
ich pobocza, oświetlenie oraz
przejrzystość. Osoby starsze
czy rodziny z dziećmi powinny mieć swobodę i przede
wszystkim bezpieczeństwo
poruszania się po wiosce.
Dodatkowo w przyszłym roku
- Na co przeznaczycie środki
planowane jest ukończenie
budowy kanalizacji, która jest z funduszu sołeckiego?
jedną z najbardziej oczekiwa- Tak jak wspomniałem
nych inwestycji wsi.
wcześniej, wioska to jej miesz-

Dyniowy Zakątek wyróżniony!
D yniowy Zakątek Joanny i Michała Staraków z
Olszan zdobył 2. miejsce w
Plebiscycie Gospodarczym
Sudeckie Kryształy 2019 w
kategorii produkt regionalny.
W plebiscycie nagradzane są
instytucje i firmy działające w
regionie i odnoszące sukcesy.
Spośród zgłoszonych nomi-

nacji, zwycięzców wybiera
Kapituła, którą zachwyciły
wyjątkowe produkty z dyni
oraz smaczne sery oferowane przez Dyniowy Zakątek.
Strzegomianie mieli okazję
spróbować już przysmaków w
trakcie ostatniego Jarmarku
Wielkanocnego. Serdecznie
gratulujemy!

kańcy. Fundusz sołecki na
2020 rok chcemy przeznaczyć głównie na doposażenie
świetlicy wiejskiej, ponieważ
to tu jest serce wsi. W świetlicy czas spędzają nasi młodsi
mieszkańcy, którzy pod bacznym okiem pani Aleksandry
rozwijają swoje talenty. Także
w tym miejscu odbywają się
spotkania Koła Gospodyń, czy

organizowane są wszelkie imprezy okolicznościowe. Także
sami mieszkańcy mogą wynająć salę na swoje potrzeby.
Zależy nam, aby atrakcyjność
i funkcjonalność świetlicy się
zwiększyła, co będzie podstawą do dalszego rozwoju
i integracji mieszkańców w
każdym wieku.
TW

Fundusz sołecki 2020 r.
Wartość środków przypada- rok 2020 r. w ramach funduszu
jących na dane sołectwo w sołeckiego
budżecie gminy Strzegom na
Liczba mieszkańKwota funduców na 30.06.2019 r. szu sołeckiego

Lp.

SOŁECTWO

1.

Strzegom

16274

42.435

2.

Bartoszówek

213

17.525

3.

Goczałków

1260

42.435

4.

Goczałków Górny

247

18.968

5.

Godzieszówek

162

15.361

6.

Granica

257

19.392

7.

Graniczna

156

15.107

8.

Grochotów

97

12.603

9.

Jaroszów

1869

42.435

10.

Kostrza

679

37.300

11.

Międzyrzecze

250

19.096

12.

Modlęcin

285

20.581

13.

Morawa

161

15.319

14.

Olszany

935

42.435

15.

Rogoźnica

681

37.385

16.

Rusko

369

24.145

17.

Skarżyce

67

11.330

18.

Stanowice

992

42.435

19.

Stawiska

75

11.670

20.

Tomkowice

343

23.042

21.

Wieśnica

100

12.730

22.

Żelazów

175

15.913

23.

Żółkiewka

327

22.363

25.974

562.005

RAZEM

Już za rok odbędzie się „srebrny jubileusz” balu. Sołtys wsi już zaprasza do uczestnictwa

„Bal Seniora” prawdziwą integracją
Była to prawdziwa integracja
mieszkańców w towarz ystwie zaproszonych gości:
bur mistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty, zastępcy
burmistrza - Wiesława Witkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu – Tomasza Marczaka,
wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej - Piotra Szmidta
z małżonką Kazimierą, ks.
proboszcza Sławomira Marka, przewodniczącego Rady
Parafialnej - Stanisława Baki
i przedstawicielek Kasy Unii
Lubelskiej, symbolicznego
sponsora imprezy – pani Basi
i pani Martyny.

Zgodnie z tradycją, Rada Sołecka – organizator balu,
burmistrz Zbigniew Suchyta i radny Piotr Szmidt złożyli życzenia seniorom, a najstarszym uczestnikom balu
- Anieli Śmierciak i Edwardowi Pasisowi wręczyli
drobne upominki i kwiaty.
- Seniorów i gości zabawiał Dj Wojciech. 24. „Bal Seniora” za nami, a przed nami „srebrny jubileusz” w 2020 r.
Czekamy z niecierpliwością. Dziękujemy wszystkim i do
zobaczenia za rok – podkreśla sołtys Stanowic Zdzisława
Dmytrarz.
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SPORT

Do tej pory nasi siatkarze nie mieli powodów do dumy. Udowodnili jednak, że potrafią wygrywać

Sukces siatkarzy
Po trzech porażkach z rzędu siatkarze
AKS-u Strzego m o d n i e ś l i
pier wsze zwycięstwo w nowym sez onie,
pokonując u
siebie zespół
Kudowianki
Kudowa Zdrój
3:0.
Miejmy nadzieję, że premierowa wygrana doda
pewności i
wiary w siebie
podopiecznym
trenerki Aleksandry Kruk.

Dotychczasowe wyniki:
TechniSat EMS SMS
Olimp Oborniki Śląskie –
AKS

3:0
(19, 19, 11)

AKS - Akademia Ruch
Dla Zdrowia LZS Środa
Śląska

1:3
(20, 24, -15,
23)

IM Faurecia Volley JelczLaskowice –AKS

3:0
(15, 14, 22)

AKS - SKFiS Kudowianka 3:0
Kudowa Zdrój
(21, 18, 23)

W YNI K I P IŁ K AR S K IE
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Odra Ścinawa – AKS 0:1, AKS – Apis Jędrzychowice 1:2
Poz. Klub

Kolejne mecze w tym sezonie:
Herbapol Stanowice – Unia 5:1, Unia – Górnik Wałbrzych 1:10
Herbapol – Unia Jaroszów 5:1, Unia Bogaczowice – Herbapol 3:1

Mecze

Punkty

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Chrobry II Głogów

14

32

1.

Victoria Świebodzice

14

38

2. Apis Jędrzychowice

14

31

2.

Darbor Bolesławice

14

3. AKS Granit Strzegom S. A

14

31

3.

MKS Szczawno Zdrój

4. Karkonosze Jelenia Góra

14

31

4.

5. Sparta Grębocice

14

24

6. Odra Ścinawa

14

7. Sparta Rudna

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Silesia Żarów - AKS II Strzegom 1:4, AKS II – Płomień Dobromierz 5:1
Podgórze Wałbrzych - Sokół 3:0, Sokół – LKS Piotrowice Świdnickie 1:1
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

14

38

34

2. Zieloni Mokrzeszów

14

37

14

33

3. AKS II Strzegom

14

36

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

14

30

4. MKS II Szczawno Zdrój

14

28

5.

Herbapol Stanowice

14

25

5. Nysa Kłaczyna

14

24

22

6.

Górnik Wałbrzych

14

24

6. Iskra Witków Śląski

14

22

14

21

7.

KS Walim

14

22

7. Grom Panków

14

21

8. Górnik Złotoryja

14

21

8.

Włókniarz Głuszyca

14

20

8. Płomień Dobromierz

14

18

9. Orkan Szczedrzykowice

14

20

9.

Sudety Dziećmorowice

14

20

9. Karolina II Jaworzyna Śl.

14

16

10. KS Legnickie Pole

14

18

10.

Czarni Wałbrzych

14

15

10. Błyskawica Kalno

14

15

11. Orla Wąsosz

14

15

11.

Unia Bogaczowice

14

14

11. Sparta Przełom Pastuchów

14

15

12. Lotnik Jeżów Sudecki

14

15

12.

Orzeł Witoszów

14

11

12. LKS Piotrowice Świdnickie

13

14

13. Kuźnia Jawor

14

14

13.

Zagłębie Wałbrzych

14

10

13. Zryw Łażany

14

13

14. Gryf Gryfów Śląski

14

11

14.

Zieloni Mrowiny

14

10

14. Tęcza Bolesławice

14

12

15. Stal Chocianów

14

8

15.

Górnik Boguszów-Gorce

14

8

15. Silesia Żarów

13

10

16. Prochowiczanka Prochowice

14

7

16.

Unia Jaroszów

14

7

16. Sokół Kostrza

14

3

źródło: www.90minut.pl
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OGŁOSZENIA

Lokal mieszkalny – ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom. Przedmiotem
przetargu jest lokal mieszkalny
nr 7 o powierzchni użytkowej
33,20 m² położony w budynku w
Strzegomiu przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego 12 wraz z udziałem
652/10000 w częściach wspólnych
budynku oraz prawie własności
gruntu działki nr 1475/1, AM - 14,
Obr. 3 o powierzchni 0,0263 ha
Dla nieruchomości urządzona jest
księga wieczysta SW1S/00023799/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/19
Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w historycznym centrum miasta
Strzegomia przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem
10 MU zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, usługi.
Działka zlokalizowana jest w obszarze położonym w granicach historycznego układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków
decyzją z dnia 12.02.1957 r. pod
numerem A/2575/417, dla którego
obowiązują przepisy odrębne, ponadto wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej, dla średniowiecznego miasta, w tym ochrony
archeologicznej średniowiecznych
budowli i szlaków, w granicach której
wszelkie zamierzenia inwestycyjne
związane z pracami ziemnymi
wymagają przeprowadzenia badań
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Pierwszy przetarg na powyższe

nieruchomości ogłoszony na dzień
24.10.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Lokal mieszkalny nr 7 składa się
z jednego pokoju i kuchni o pow.
33,20 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości
40.560,00 zł Wadium 4.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu
16.01.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych,
lokal udostępniony będzie do
oglądania w dniu 08.01.2020 r. w
godzinach od 1000 do 1015.
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 13.01.2020 r. (za dzień wpłaty
wadium uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom). Dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w
formie aktu notarialnego, wpłacone

wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane
z przeniesieniem prawa własności
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego dla
siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i
nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę
fizyczną, wymagane jest notarialnie
potwierdzone pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem
przetargu. Umowa notarialna może
być zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr
34, II p. lub telefonicznie pod nr
74/85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na
stronie internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.pl. bipprzetargi
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji
podana zostanie w sposób i w formie
jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.

22 listopada 2019

Garaż w Goczałkowie Górnym

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 376/B/2019,
Nr 377/B/2019 Burmistrza
Strzegomia z dnia 8 listopada 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 381/B/2019
Burmistrza Strzegomia z
dnia 15 listopada
2019 r.

Komórka – Rynek 26
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie
w najem komórki, o pow.
9,60 m2, położonej w granicach działki nr 1317, |AM14, obr-3 w Strzegomiu, na
zapleczu budynku Rynek
26. W komórce znajdują się
małowartościowe, różne
rzeczy (kartony, drewno,
stary sprzęt ogrodniczy) po
poprzednim użytkowniku.
Przyszły najemca będzie zobowiązany do opróżnienia
w/w komórki we własnym
zakresie i na własny koszt.
Oddanie w najem nastąpi na
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu
2 stycznia 2020 roku, o godz.
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem komórki na kwotę 1,76 zł/m 2
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 200 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 30 grudnia 2019 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem
komórki, działka nr 1317, AM14, obr-3, Strzegom”.
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
komórki, 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

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.
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.

Usługi, produkcja
winny być okazane Komisji
Przetargowej bezpośrednio
przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie
w przyszłości o kwotę o jaką
wzrośnie stawka podstawowa
ustalona dla komórek.
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.
Komórka będąca przedmiotem
przetargu jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Komórka udostępniona będzie
dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 30
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. Zapraszamy.

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.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z
uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet
ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca sie po
zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru

lub inny dokument urzędowy
określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a
także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez osobę
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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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.
1120 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.
3. Działka niezabudowa-

na 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. 11 40 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. 12 00 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. 1220 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. 12 40 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. bipprzetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

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 s t k s i ę g a w i e c z y s ta
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.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z
uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy
określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a
także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę 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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Tak nasi mieszkańcy świętowali
11 listopada br. w Strzegomiu odbył y się uroczystości 101. rocznicy
odz yskania pr z ez Polskę
niepodległości, w któr ych
udział wzięli mieszkańc y
oraz zaproszeni goście.

Obchody zainaugurowała
msza św. w imieniu Ojczyzny
pod przewodnictwem ks.
biskupa Ignacego Deca w
asyście Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego – X Brygady Logistycznej w Opolu.
Następnie w urocz y st y m

przemarszu udano się na
skwer przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie
w trakcie swoich przemówień
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz poseł na
sejm Ireneusz Zyska przypomnieli, jak ważna jest pamięć

o historii narodu oraz przekazywanie prawdy historycznej
następnym pokoleniom. W
planie uroczystości nie mogło
zabraknąć przejmującego
Apelu Pamięci oraz salwy
honorowej. Tę część uroczystości zakończyło składanie

wiąz anek kwiatów pr z ez
przedstawicieli poszczególnych delegacji pod pomnikiem Paderewskiego.
W SCK tradycyjnie odbyła się część kulturalna, w
której przed licznie zgromadzoną publicznością za-

prezentowały się zespoły
folklorystyczne i wokalne:
Kostrzanie, Goczałkowianie, Olszaniacy i Retro. Na
zakończenie całodziennych
uroczystości wystąpił znany
i niezwykle lubiany Ryszard
Rynkowski.

