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Nie było ceremoniału wojskowego oraz pikniku majowego

Skromne uroczystości

Kiedy kasa
na piece?

Pomoc dla przedsiębiorców
Zapewne nie tak sobie wyobrażaliśmy celebrowanie tegorocznego święta Konstytucji
3 Maja w Strzegomiu. Obchody miały charakter symboliczny, oczywiście ze względu
na pandemię koronawirusa. Nie było m. in.
ceremoniału wojskowego.
Pierwszym punktem było
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem
1000-lecia Państwa Polskiego i 1050. rocznicy Chrztu
Polski. W iązankę złoż ył y
władze samorządowe Strzegomia oraz działacze NSZZ
Rolników Indywidualnych
Solidarność, a także
Solidarności.
Wśród gości
była m. in.
Katarzyna Fabicka,
a s y stent
posła na
Sejm RP
- Ireneusza Zyski.
Następnie bp
pomocniczy diecezji
świdnickiej – ks. Adam Bałabuch odprawił w Kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel
mszę św. w intencji Ojczyzny, powrotu do zdrowia ks.
proboszcza Marka Żmudy
oraz ofiar i osób zakażonych
koronawirusem.
TW

w SKRÓCIE:

str. 3

Najważniejszą informacją z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
która odbyła się w systemie zdalnym 29 kwietnia br. było przyjęcie
pakietu trzech uchwał, dzięki którym nasi lokalni przedsiębiorcy
mogą ubiegać się o pomoc w tak trudnym i nieprzewidywalnym
okresie, jakim jest czas pandemii koronawirusa.

Realizacja projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje
zawieszona, a planowane rozpoczęcie naboru wniosków
o udzielenie grantów w kwietniu br. - odwołane.

str. 3

Ważne dla
rodziców
Władze Strzegomia od 11 maja
br. planują otwarcie żłobków
i przedszkoli. W przypadku
jeżeli przedszkole lub żłobek
nie zapewni dziecku opieki,
rodzicom przysługiwać będzie
zasiłek opiekuńczy – podkreśla
burmistrz Strzegomia.

str. 3

Profesjonalna siłownia

str. 4

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, w sąsiedztwie
nowo wybudowanego placu zabaw, powstała siłownia zewnętrzna.
Została wyposażona w dziesięć urządzeń, z których będą mogli
korzystać dorośli i dzieci. Urządzenia dobrano tak, aby pozwalały wykonać urozmaicone jednostki treningowe na świeżym powietrzu.

Biblioteka
już działa

Ale atrakcja dla najmłodszych! str. 12
Nowoczesny plac zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu jest już gotowy i czeka na użytkowników.
Niestety – z wiadomych przyczyn – nasi milusińscy nie mogą
jeszcze z niego korzystać. Miejmy nadzieję, że już wkrótce ta
piękna inwestycja będzie służyła naszym małym mieszkańcom.
Koszt budowy wyniósł ok. 550 tys. zł.

w SKRÓCIE:

Od 6 maja swoją działalność wznowiła Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy
Strzegom im. Elizy Orzeszkowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
i konsultacjami ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Świdnicy. Czytelnia i filie
biblioteki będą zamknięte.

str. 9

w SKRÓCIE:

Przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, że na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (baner
CMENTARZE GMINNE) oraz stronie ZUK Strzegom Sp. z
o. o. znajduje się tzw. „WYSZUKIWARKA GROBÓW”, gdzie
w łatwy sposób można odnaleźć groby swoich bliskich na trzech
strzegomskich cmentarzach.

Sukcesy strzegomskich licealistek!

Rekomendacje dla turystyki
Od 4 maja br. nastąpił kolejny etap odmrażania polskiej gospodarki.
Między innymi otwarto hotele i miejsca hotelowe. Na stronie www.
strzegom.pl w banerze KORONAWIRUS zamieszczone zostały
rekomendacje dla branży turystycznej otrzymane z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ważnymi informacjami.

Wyszukiwarka grobów

Dwie uczennice LO w Strzegomiu (klasa druga o profilu humanistycznym) Nikol Juszczyk i Dominika Stachowicz zajęły
ex aequo III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie: „Ksiądz
Stanisław Konarski – nasz współczesny”, w kategorii prac literackich. Gratulujemy licealistkom oraz ich opiekunce – polonistce
Małgorzacie Kucharskiej!
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Powrót do sportu
Odmrażanie sportu w Strzegomiu. Jak będzie teraz wyglądało korzystanie z obiektów?

Zarząd OSiR Sp. z o. o. podaje
zasady korzystania z otwartych
obiektów sportowych Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

1. W okresie od 4 maja 2020
r. korzystanie z obiektów
sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w
Strzegomiu o charakterze
otwartym jest możliwe przy
zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.
2. O t war te z ostają następujące obiekty sportowe:
boiska piłkarskie przy ul.
A. Mickiewicza 2, boisko
wielofunkcyjne „Orlik” przy
ul. A. Mickiewicza 2, kort
tenisowy przy ul. A. Mickiewicza 2.
3. Wyłączone z użytkowania
pozostają obiekty otwarte:
Skate Park przy ul. Krótkiej,
Dirt Park przy ul. Parkowej,
boisko wielofunkcyjne przy
ul. Koszarowej.
4. Na boiskach piłkarskich,
boisku wielofunkcyjnym
typu Orlik może przebywać w tym samym czasie
nie więcej niż 6 osób i 1
trener korzystających z tych
obiektów, z wyłączeniem ich
obsługi.
5. Na jednym korcie tenisowym mogą przebywać
w tym samym czasie nie
więcej niż 4 osoby i 1 trener
korzystające z tego kortu, z
korzystających z obiektów.
OSiR Sp. z o. o. obsługują- 10. Osoby korzystające z
wyłączeniem jego obsługi. 7. Z korzystania wyłączone
cych poszczególne obiekty.
obiektów lub sprzętu są
6. Pracownicy Ośrodka Sportu
zostają szatnie i węzły sani- 9. Wprowadza się piętnastoobowiązane do dezynfekcji
i Rekreacji sp. z o.o. w Strzetarne (poza toaletą).
minutowe odstępy między
rąk, wchodząc i opuszczając
gomiu są upoważnieni do 8. Środki do dezynfekcji rąk
wchodzącymi i wychodzącyobiekt.
weryfikowania liczby osób
są dostępne u pracowników
mi grupami korzystających.

zdjęcie numeru

Brawa dla Rogoźnicy!

Zmarł Stanisław Rusak

27 kwietnia br. w wieku 74
lat zmarł Ś. P. Stanisław
Rusak, wieloletni dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Strzegomiu. Władze
samorządowe Strzegomia składają wyrazy
głębokiego współczucia rodzinie i bliskim.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 30 kwietnia br. na cmentarzu komunalnym przy
ul. Wałbrzyskiej.

Okiem miejskiego monitoringu
17 kwietnia br. doszło do
włamania do garażu, z którego
sprawca dokonał kradzieży różnych elementów, uszkadzając
przy tym pojazd. Sprawa jest
wyjaśniana przez policję przy
pomocy monitoringu.
***
21 kwietnia br. doszło do
włamania i kradzieży traktorkakosiarki z pomieszczenia na terenie miasta. Policja posiłkuje się
wyjaśnieniem tej sprawy poprzez
monitoring miejski.
***
21 kwietnia br. na parkingu
przed marketem „Biedronka” doszło do szkody parkingowej, po
której sprawca odjechał. Policja
wyjaśnia sprawę przy pomocy
monitoringu miejskiego.
***
23 kwietnia br. w Rynku
sprawca dokonał zuchwałej

kradzieży dwóch koszy ze słodyczami. Policja posiłkuje się
monitoringiem miejskim.
***
27 kwietnia br. wielokrotnie
przez głośnik została upomniana młodzież, która nie
zastosowała się do obostrzeń
zakazujących przebywania na
placu zabaw przy ul. Świdnickiej.
***
27 kwietnia br. w parku od ul.
Dolnej patrol policji interweniował do 4 osób spożywających
alkohol na ławce.

Więcej o projekcie na www.strzegom.pl (aktualności z dnia 30.04.20 r.)

Projekt „Akademia Ludzi Aktywnych”
Fundacja św. Jadwigi otrzymała środki w ramach FIO na projekt „Akademia Ludzi Aktywnych”.
Projekt zakłada wyłonienie i wyszkolenie 20 liderów lokalnych - z czego 10 osób to osoby dorosłe,
a 10 osoby młode (młodzież szkolna lub absolwenci).
- Przystąpiliśmy aktualnie są na czerwiec i wakacje. To z pedagogiem teatru (4 dni
do rekrutacji i chcielibyśmy bardzo interesujący projekt warsztatowe).
dotrzeć do jak największej - 20 przyszłych liderów przejProjekt podzielony jest na
liczby uczestników – informuje dzie intensywną 6-dniową II części: działania skierowane
Marzena Szwegler, dyrektor szkołę liderów, a działaniami do LIDERÓW oraz działania
Fundacji Św. Jadwigi.
uzupełniającymi będą zaję- skierowane do wszystkich zaW pierwotnym założeniu cia z psychologii tożsamości interesowanych mieszkańców
projekt miał ruszyć w kwiet- i pamięci (warsztaty 2 x 2 gminy Strzegom „KUŹNIA
niu, teraz działania przesunięte dni) oraz warsztaty teatralne PRZYSZŁOŚCI”.

Sołectwo Rogoźnica w ostatnim okresie uszyło ponad 1800 szt. maseczek ochronnych dla
swoich mieszkańców. Akcją kierował sołtys wsi i radny miejski Paweł Gołąb, który namówił do
współpracy wiele osób i sponsorów. Uszyte maseczki rozdane zostały m. in. przez miejscowych
strażaków-ochotników.
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Pięcioro radnych – oczywiście w maseczkach i przepisowych odstępach – głosowało w sali konferencyjnej, reszta – przed komputerami w domu

Pomoc dla przedsiębiorców
Najważniejszą informacją z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
która odbyła się w systemie zdalnym 29 kwietnia br., było przyjęcie pakietu trzech uchwał, dzięki którym nasi lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w tak trudnym i nieprzewidywalnym okresie, jakim jest czas pandemii koronawirusa.
Pierwsza z uchwał dotyczy
odstąpienia od naliczania opłaty
prolongacyjnej w przypadku
rozkładania na raty i odraczania
podatków lokalnych. Druga
zakłada przedłużenie terminów
płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców,
których płynność finansowa
uległa pogorszeniu. Trzecia jest
w sprawie wprowadzenia ulg
polegających na odstąpieniu od
pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu
na raty czynszu za najem lokali
użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych
oddanych na cele inne niż rolne,
stanowiących własność gminy

Strzegom, dla przedsiębiorców,
których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID - 19.
- Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany w
oparciu o komplet załączonych
do wniosku dokumentów. Jako
burmistrz Strzegomia ze swojej
strony deklaruję maksymalne
przyspieszenie procedur i ograniczenie do minimum zgromadzenia niezbędnej dokumentacji
w sprawie złożonych wniosków – podkreślał Zbigniew
Suchyta.
Radni podziękowali gospodarzowi naszej gminy i pracow-

nikom Urzędu Miejskiego za
szybkie i profesjonalne przygotowanie uchwał. – Ich podjęcie
stanowi realną pomoc i wsparcie
dla przedsiębiorstw z terenu
naszej gminy. To niezwykle
ważne, że strzegomski samorząd
wspiera lokalną działalność
gospodarczą – zaznaczyli nasi
radni.
W trakcie środowej sesji przegłosowano także zmiany wieloletniej prognozy finansowej

gminy Strzegom na lata
2020- 2030 oraz zmiany
budżetu gminy Strzegom na rok 2020.
Udzielono m. in.
pomocy rzeczowej o wartości
ok. 960 tys. zł
województwu
dolnośląskiemu w zakresie
przebudowy drogi wojewódzkiej nr

Dotacje na zabytki:
40 tys. zł – remont elewacji południowej, elewacji północnej oraz posadzki
nawy głównej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie;
38 tys. zł – remont muru w zespole kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła
w Rusku;
40 tys. zł – remont elewacji budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie – etap III;
40 tys. zł – konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy;
100 tys. zł – kościół pw. św. Barbary w Strzegomiu, prace konserwatorskie
tynków wewnętrznych i detalu kamiennego XIV-wiecznego kościoła – etap
I – konserwacja maswerków i obramień okien północnego i południowego
nawy głównej.

Przesunięto termin składania wniosków o wymianę pieców. Do kiedy jest czas?

Kiedy kasa na piece?
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia
w zakresie m. in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona, a planowane
rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów w kwietniu br. - odwołane.
Realizacja projektu nie jest zagrożona.
Zostaną dołożone wszelkie starania, aby
rozpoczęcie naboru mogło odbyć się
najwcześniej jak to jest możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno

dla osób pracujących na rzecz realizacji
projektu, jak i dla mieszkańców. Dotychczasowe zasady udziału w projekcie
nie ulegną zmianie.
red

- Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie kolejnych
komunikatów na stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy państwa
informować o podejmowanych działaniach. W razie pytań prosimy o kontakt
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pod numerem telefonu – 74
85 60 531 lub e-mail: strzegom@strzegom.pl – informuje Ewelina Kowalska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi.

374 - budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom
-Wieśnica – II etap.
Radni tradycyjnie też udzielili
dotacji – 258 tys. zł - na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się

na terenie gminy Strzegom. Dokładne dane w
ramce obok. Ponadto
zatwierdzono regulamin korzystania z Wieży
Widokowej
w Rogoźnicy
oraz regulamin
określający tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
Na sesji przyjęto również
sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej za
2019 rok oraz sprawozdanie z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej w gminie Strzegom
za 2019 rok.

Ważne dla rodziców!
Władze Strzegomia od 11
maja br. planują otwarcie
żłobków i przedszkoli. Pierwszeństwo w zorganizowaniu
opieki przedszkolnej i żłobkowej będą miały
dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych,
pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- W najbliższych dniach
w tej sprawie kontaktować się będą z Państwem
dyrektorzy przedszkoli

i żłobków. Proszę jednak
Państwa o rozważenie możliwości pozostania z dzieckiem w domu, jeżeli nie
ma konieczności powrotu
do pracy, ponieważ
ze względu na
sytuację epidemiczną
będziemy
ograniczać
liczebność
grup przedszkolnych.
W przypadku jeżeli
przedszkole lub żłobek ze
względu na ograniczenia
związane z COVID- 19 nie
zapewni dziecku opieki, rodzicom przysługiwać będzie
zasiłek opiekuńczy – podkreśla Zbigniew Suchyta,
burmistrz Strzegomia.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? PKS informuje Gdzie po pomoc ws. tarczy antykryzysowej? Nowości
• Aktualności z Urzędu MiejOd poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
KWIECIEŃ – MAJ 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

03.05 – 09.05

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/632-38-28

10.05 – 16.05

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

17.05 – 23.05

Śląska

ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

Adres

Nr telefonu

Od 4 maja br. PKS
Jelenia Góra uruchomił jeden kurs
relacji Jelenia Góra
–Wrocław o godz.
8.00, godzina odjazdu z Wrocławia
do Jeleniej Góry
- 15.40.

W razie jakichkolwiek
pytań dotyczących składania wniosków w zakresie
podatków, prosimy o kontakt z Wydziałem Podatkowym UM w Strzegomiu,
który w obecnej sytuacji
może odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną (tel.
74/8560-509, 74/8560-510,
74/8560-539); wniosków w
zakresie ulg z tytułu najmu

lokali użytkowych lub czyn- skiego w Strzegomiu
szu dzierżawnego od nieru- • Abiturienci, maturzyści –
chomości niezabudowanych powodzenia!
• Uroczystości 3 Maja w Strzei zabudowanych oddanych gomiu
na cel inne niż rolne, prosi- • Proces znoszenia obostrzeń
my o kontakt z Wydziałem w gminie Strzegom
Gospodarki Nieruchomoś- mTeolżenwai zojgęl ąI nd taeć rznae tpoowś rąe Sdtnrizcetgwoemm
ciami i Zagospodarowaserwisu
www.strzegom.pl
nia Przestrzennego UM
w Strzegomiu wyłącznie
drogą telefoniczną (tel.74/ (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)
8560- 542, 74/ 8560-541.
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Wydarzenia

Ułatwieniem dla osób początkujących są instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu. Jakie ćwiczenia będzie można zatem wykonywać?

Profesjonalna siłownia zewnętrzna
Na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu,
w sąsiedztwie nowo wybudowanego placu zabaw, powstała
siłownia zewnętrzna. Została
wyposażona w dziesięć urządzeń, z których będą mogli
korzystać dorośli i dzieci.
Urządzenia dobrano tak, aby
pozwalały wykonać urozmaicone
jednostki treningowe na świeżym
powietrzu. - Zamontowano do
użytku sprzęty takie jak: biegacz,
wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, masażer,
ławka pozioma, wspornik do
rozciągania nóg, surfer i narciarz
– informuje Paweł Mosór, pre-

zes spółki OSiR. - Są to profesjonalne stanowiska do ćwiczeń,
które – mam nadzieję - spełnią
oczekiwania użytkowników
w każdym wieku. Ułatwieniem
dla osób początkujących są instrukcje opisujące prawidłowy
sposób korzystania ze sprzętu.

W pobliżu nowej siłowni powstał niedawno nowy plac zabaw i kiedy dzieci będą pochłonięte zabawą, to rodzice zamiast
siedzieć na ławce będą mogli
zadbać o swoją sylwetkę.
Zdjęcia i tekst:
OSiR Strzegom

Również na stronie internetowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu zamieszczono bardzo ciekawą instrukcję, jak należy prawidłowo korzystać z poszczególnych urządzeń. Zapraszamy do lektury.

Administratorem portalu jest WSSE „INVEST-PARK”, a udział jest bezpłatny Program działań będzie przystosowywany do warunków gospodarczych

Przedsiębiorco skorzystaj z tego portalu!

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

W związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVESTMarszałek wojePARK” zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu „Strefa Współpracy”.
wództwa dolnoJest to kolejne narzędzie, ce oferowanych przez siebie lub link do stworzenia zgłosze- śląskiego Cezary
które zostało stworzone w celu poszukiwanych pracowników. nia dotyczącego oferowanego/ Pr z y by lski z aniwelowania negatywnego
W części „Giełda Produktów” poszukiwanego pracownika/ chęca dotknięwpływu epidemii na sytuację na przedsiębiorca może umiesz- produktu/usługi.
t yc h kr y z y sem
rynkach. Portal pozwala na wy- czać informacje dotyczące
Administratorem portalu przedsiębiorców
mianę pomiędzy przedsiębior- oferowanych przez siebie lub jest WSSE „INVEST-PARK”, do skorzystania
cami informacji dotyczących poszukiwanych produktów/ a udział pr z edsiębiorców z tzw. „Dolnośląpracowników oraz produktów usług.
w „Strefie Współpracy” jest skiego Pakietu
i usług.
GospodarczeAby zgłosić swój udział, na- bezpłatny.
W części „Giełda Pracow- leży wypełnić prosty formularz,
W i ę c e j i n f o r m a c j i n a go”.
ników” przedsiębiorca może a po jego akceptacji, na wskaza- https://kooperacja.invest-park.
To system poumieszczać informacje dotyczą- ny adres e-mail przesyłany jest com.pl/
mocy dedykowany mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom na
Dolnym Śląsku.
Wartość różnorodnych działań
oferowanych
w jego zakresie
przekroczy miliard złotych.
Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi
ekonomiczne i gospodarcze
skutki epidemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2.
Pomoc oparta będzie na
dwóch filarach: finansowym
oraz koordynacyjno-doradczym. Zaangażowane będą

w nią podległe samorządowi
województwa instytucje otoczenia biznesu oraz agencje
współprac y gospodarcz ej.
Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców
z s z e rok ą o f e r t ą d z i a ł a ń
osłonowych pozwalających
na zachowanie miejsc pracy
i wsparcie funkcjonowania ich
firm. Program działań będzie

podlegał ciągłej weryfikacji
oraz będzie prz ystosowywany do zmieniających się
warunków gospodarcz ych.
Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych oraz środków
będących w dyspozycji samorządu województwa.
Więcej szczegółów na stronie:
https://dolnoslaskipakiet.pl/
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pytania do burmistrza / informacje

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:

Nik_ta: Panie burmistrzu,
gdzie można otrzymać szyte
przez Senior-Wigor maseczki? Próżno szukam informacji na ten temat, zatem może
pan mi takich informacji
udzieli. Będę wdzięczna.
Sama mam dwie seniorki
w domu w grupie r yzyka
i chętnie bym dla nich w takie
maseczki się zaopatrzyła. Na
fb Senior-Wigor chwali się
szyciem maseczek dla społeczności, brakuje natomiast

informacji, jak i gdzie je
zdobyć. Z góry dziękuję.

Maseczki szyte przez Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” są przekazywane do Komisariatu Policji w Strzegomiu,
która poprzez patrole rozdaje
je potrzebującym w terenie. Patrole, widząc osoby starsze bez
ochrony, przekazują maseczkę
bawełnianą wielokrotnego
użytku. Jeżeli ktoś w otoczeniu
osób najbliższych, sąsiadów
ma seniorów, którzy nie mają
możliwości pozyskać maseczek,
prosimy o kontakt z placówką
pod numerem 74 647 30 84.
Po wcześniejszym umówieniu
się można odebrać w placówce
przy ul. Armii Krajowej 23.
Bardzo proszę zwrócić uwagę,
że maseczki są szyte w ramach
akcji społecznej, poprzez pozyskanych sponsorów i maseczki
powinny trafić do osób naprawdę potrzebujących.

Anna: Sz anowny panie
burmistrzu! Każdego roku
przyjeżdżam do Strzegomia
do rodziny i naprawdę widzę
jak miasto pięknie obecnie
wygląda: strzegomska star ó w k a , w y r e m o n to w a n y
wia dukt, mur y obr onne,
baszta, skwer z kolorową
fontanną. To wszystko stan o w i p i ę k n ą w i z y tó w k ę
Str zegomia. Jednak po
zmianie wizerunku strony
internetowej miasta i gminy
Strzegom brak jest możliwości pokazywania z kamery
inter netowej Rynku. Jest
mi żal, że nie mogę zobaczyć czasami na odległość
mojej rodziny, może uda się
panu nawiązać współpracę ponownie z operatorem
internetowym i udostępnić
d z i a ł a n i e. Poz d ra w i a m ,
serdecznie życzę panu jedn oc z e ś n i e d u ż o z d r o w i a
i wewnęt r znego spokoju,
a negatywne wpisy niech
pana nie przerażają.

mieszkańców, co utrudnia
nam normalne funkcjonowanie podczas epidemii. My
też pracujemy i dojeżdżamy
do pracy, niech się pan tym
zainteresuje, bo trwają już
bardzo długo.

To już kolejne wy zwiska
od pana. Prace będą trwać do
końca czerwca. Mam prośbę
– zadbajcie państwo o porządek na tym małym podwórku
i o segregację śmieci, bo już
niedługo będziecie płacić za
niesegregowanie śmieci.

Dziękuję za podpowiedź tematu. Oświetlenie placu zabaw
w Godzieszówku połączone
jest z układem oświetlenia
ulicznego.

ciu sprzętu mechanicznego. Ze
względu na ułożenie terenu,
a także uciążliwość (hałas) oraz
ryzyko uszkodzenia np. zaparkowanych pojazdów, konieczna
jest praca ludzkich rąk, którą
w spółce cenię i nie uznaję jej
za skansen. Trawka w kostce jest
rzeczywiście uciążliwa. Względy
bezpieczeństwa oraz priorytety
skierowane na ochronę środowiska zdecydowały o tym, że
ZUK nie używa chemicznych
środków chwastobójczych. Każda informacja jest cenna, zatem
dziękuję za zainteresowanie
tematem.

Stil24: Witam panie burmistrzu, kiedy gmina będzie
spr z ątana mechanicznie?
Kiedy skończy się dłubanie
t rawki w kostce i ręczne
sprzątanie ulic i chodników?
Miasto pięknieje dzięki panu,
ale w kwestii sprzątania nie
Halina: Panie burmistrzu, zmieniło się nic, więc pytam wypada w trudnym czasie czy to jest nowoczesne miasto
oszczędzać, a na ul. Rybnej czy skansen?
świeci się światło w biały
Marta: Czy jeżeli skończyPrace w ramach utrzymania
dzień.
czystości i pielęgnacji zieleni łam remont, mogę podejść po
Przy realizacji zadania dot. spółka ZUK realizuje zarówno umowę odbioru mieszkania
wykonania przer wy nocnej przy zaangażowaniu sprzętu i jakie dokument y muszę
w oświetleniu ulicznym w gmi- mechanicznego, jak i w tramieć?

nie Strzegom natrafiano na
problemy związane z przestawieniem programatorów
astronomicznych. W chwili
obecnej oświetlenie w całej
gminie powinno działać bez
Dziękuję za przypomnienie problemów w nowych ramach
sprawy. Kamera już niedługo czasowych.
ponownie będzie działać.

Wojtek: Czy nie jest panu
wst yd pozbawiać mieszkańców miejsc parkingowych za Urzędem Miejskim
w Strzegomiu? Firma wykonująca prace budowlane
zajęła większość podwórka

mów. Z poważaniem miesz- Nie każdy rodzaj nawierzchni
można utrzymywać przy użykaniec Godzieszówka.

Mieszkaniec: Czy konieczne jest, aby plac zabaw
w Godzieszówku był oświetlany do godziny 24.00, skoro
i tak nikt tam nie przebywa,
a mocne światło w tak późnych godzinach przeszkadza
mieszkańcom okolicznych do-

dycyjny sposób. Spółka stara
się wzbogacać park maszyn.
W 2019 r. zakupiona została samojezdna kosiarka kompaktowa
z przeznaczeniem pielęgnacji
zieleni na terenach użyteczności
publicznej oraz rębak spalinowy.
Spółka dysponuje też odkurzaczem ulicznym oraz zamiatarką,
która codziennie oczyszcza ulice
naszego miasta. Na zakup narzędzi, w ramach pozyskanych
środków zewnętrznych, w 2019
r. spółka przeznaczyła ponad
45 tys. zł – zakupione zostały
narzędzia ręczne i mechaniczne
m. in. dmuchawy, kosiarki, piły
oraz odchwaszczarka spalinowa.

Proszę o dane osoby piszącej
wiadomość i nr umowy o remont. Ponadto proszę o przesłanie zgłoszenia zakończenia
i odbioru prac. W zależności od
wymienionych w umowie prac
do zrealizowania potrzebne
również będą niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania np.
skuteczność zerowania w przypadku wymiany instalacji elektrycznej. W razie pytań proszę
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Lokalowej w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu – nr
telefonu 74 8560522 lub 74
8560534.

W TROSCE O TO, BY BYŁO CZYŚCIEJ

, NIE WYRZUCAJ
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rozwój e-usług w gminie strzegom

8 maja 2020

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4„E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu
W okresie pandemii koronawirusa bardzo ważną sprawą stało się załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia
z domu. Aby załatwić najważniejsze sprawy on-line, należy skorzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl. W tym
numerze podajemy wskazówki, jak skorzystać z e-Usług.

odc. 2

E-USŁUGI
Lista formularzy poWybierając z menu panelu bocznego zwalających załatwić
lub pulpitu pozycję
najbardziej popularne
urzędowe sprawy bez
wychodzenia z domu:
1. DT-1 Deklaracja na podatek od
środków transportowych
2. Wniosek o dzierżawę lub najem
gruntów
3. Wniosek o wydanie zezwolenia
na sprzedaż detaliczną napojów
alkoholowych w miejscu lub poza
otrzymujesz dostęp do listy formulamiejscem sprzedaży
rzy e-usług podzielonych na kategorie, które dostępne są w kolejnych 4. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego z mieszkazakładkach np.: Wszystkie, Podatki,
niowego zasobu gminy Strzegom
Rolne, Sprawy obywatelskie, Środowisko, Zaświadczenia, Transport, 5. Wniosek o wydanie zaświadczeInne.
nia o zameldowaniu/ wymeldowaniu
6. Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni
użytków rolnych
gospodarstwa
rolnego/ o dochodzie z gospodarstwa rolnego/
o niezaleganiu
w podatkach lub
stwierdzającego

stan zaległości
7. Wniosek o wydanie zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego drogi
gminnej
8. Wniosek o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów
9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa
10. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11. Wniosek o przeniesienie środków
finansowych w planie dochodów
i wydatków
12. Wniosek o zwiększenie środków
finansowych w planie dochodów
i wydatków
13. Wniosek o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy
masowej
14. Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na terenie której powstają odpady komunalne na terenie gminy
Strzegom
15. Deklaracja na podatek leśny
16. Deklaracja na podatek od nieruchomości
17. Deklaracja na podatek rolny

rozwój e-usług w gminie strzegom

18. Informacja o lasach
19. Informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych
20. Informacja o gruntach
21. Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na
platformie e-Urząd
22. Wniosek o nadanie upoważnienia
do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
23. Pismo ogólne

umożliwiający wybór plików z danego urządzenia. Pliki można załączać
w formatach: JPG, tif, PDF, doc, odt,
xls, zip.
Po zakończeniu edycji formularza
zapisz wprowadzone dane, klikając
przycisk

Aby wypełnić formularz, kliknij na
następnie naciśnij przycisk PODprzycisk
PISZ.
System przekieruje Cię na stronę
pz.gov.pl, gdzie należy podpisać doznajdujący się po prawej stronie od kument za pomocą Profilu Zaufanenazwy formularza. Pojawia się wów- go.
czas widok edycji formularza.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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UWAGA! Jeśli dana usługa wymaga
płatności, przed podpisaniem dokumentu Profilem Zaufanym, zostaniesz
najpierw przekierowany do systemu
płatności internetowych Paybynet
Krajowej Izby Rozliczeniowej.
W nowym widoku systemu Paybynet
sprawdź kwotę i dane oraz stosuj się
do instrukcji i wskazówek umieszczonych na stronie https://pbn.paybynet.com.pl.
Po podpisaniu dokumentu zostaniesz
przekierowany z powrotem na system e-Urząd. Jeśli dokument został
poprawnie wysłany na skrytkę Urzędu na ePUAP, zostaniesz o tym fakcie
poinformowany komunikatem.

Następnie zostaniesz automatycznie
przekierowany do skrzynki nadawGdy nastąpi przekierowanie, naciśnij czej.
na przycisk
Wprowadź dane do formularza. WyKlikając na przycisk
pełniając dane, stosuj się do informacji
umieszczonych w legendzie powyżej wówczas otworzy się okno autoryzacji. Wpisz kod autoryzacyjny ePUAP,
formularza.
otrzymany w wiadomości tekstowej
SMS na Twój numer telefonu komór- system skieruje do podglądu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.
kowego, następnie kliknij
Dane pobrane z Profilu Zaufanego
wypełniają się automatycznie, je- UWAGA! Opisana metoda autoryzaśli uzupełnisz więcej danych w za- cji i podpisywania dokumentu obokładce
wiązuje w przypadku logowania Profilem Zaufanym za pomocą loginu
i hasła i może różnić się od sposobu
autoryzacji i podpisywania poprzez
np. adres zamieszkania, te dane rów- bankowość elektroniczną.
nież uzupełnią się automatycznie.
Możesz również dołączyć do dokumentu załączniki za pomocą przycisku

Za dwa tygodnie kolejny odcinek naszego poradnika.
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oświata / informacje

8 maja 2020

Od lat współpracowała z Zespołem Folklorystycznym „Kostrzanie”. Wniosła nieoceniony wkład w rozwój Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Miała 99 lat!

fot. archiwum GOK Mogilany

Nie żyje Janina Kalicińska

Janina Kalicińska
(26 maja 1920 r.
– 30 kwietnia 2020 r.)

Zmarła Janina Kalicińska. Przez 18 lat, jako członek jury, związana była z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru w Strzegomiu.
W naszym festiwalu po raz ostatni uczestniczyła w 2011 r.
Etnochoreograf, pedagog, wybitna specjalistka z zakresu folkloru krakowskiego i prezentacji folkloru na scenie, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, juror, konsultant, członek komisji artystycznych przeglądów i festiwali regionalnych i międzynarodowych. Laureatka wielu
nagród i wyróżnień - łącznie z tym dla niej najważniejszym: Nagrodą im. Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla Kultury Ludowej.
Janina Kalicińska całe swoje życie poświęciła dla tańca. Niestrudzenie kształciła całe pokolenia instruktorów i choreografów, dzieląc
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Od lat współpracowała z Zespołem Folklorystycznym „Kostrzanie”. Przeniosła do naszego zespołu folklor krakowski, realizując tak bardzo lubiany przez „Kostrzan” i strzegomską publiczność program: „Kraków Brzeski”.
Pani Janeczka – jak często o niej mówiono w środowisku folklorystycznym - wniosła nieoceniony wkład w rozwój Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Po raz pierwszy zasiadła w jury festiwalu w 1993 r., aby przez kolejne lata wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem, i być wsparciem dla zespołów, zarówno tych z Polski, jak i z zagranicy. W jury Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru w Strzegomiu zasiadała aż 18 razy, po raz ostatni w 2011 r. W sierpniu 2016 r. podczas XXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu burmistrz Strzegomia przyznał jej tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Nigdy tego
tytułu nie odebrała twierdząc, że odbierze go osobiście w Strzegomiu podczas jej pobytu na kolejnej edycji strzegomskiego festiwalu.
Z żalem, a jednocześnie z wielką wdzięcznością burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta przekazał ten tytuł rodzinie pani Janeczki
podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 6 maja br. na Starym Cmentarzu na Zabłociu w Tarnowie.

Sukces Filipa Falkiewicza

Uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 – F ilip
Falkiewicz (klasa 8) został
finalistą XIV Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady
Wiedzy o św. Maksymilianie. Jego opiekunem był ks.
Adrian Fajkowski, wikariusz
parafii pw. św. App Piotra i
Pawła w Strzegomiu.
Filip wziął udział w konkursie wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół
podstawowych (klasy VIVIII), którego celem było

Wielki sukces Oliwii

Dzień Ziemi w PSP nr 3

Dzień 22
kwietnia to
Święto Ziemi. Uczniowie PSP nr
3 w Strzegomiu podczas
pracy zdalnej
w domach
wykonali eko
-ulotki, dotyczące tematyki ochrony
środowiska
i segregacji
odpadów.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasa I i II wykonał y prace plast ycznotechniczne. Ósmoklasiści,
m. in.: odnoszenie zdobytej za pośrednictwem platformy
wiedzy o św. Maksymilianie edukac y jnej wzięli udział
do współczesności i inspiracja własnych zachowań na
wzór Świętego; wyzwalanie
i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz
interpretacja treści Ewangelii;
zainteresowanie młodzieży
wiedzą religijną oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień
uczniów.
Gratulujemy Filipowi (na
zdj. pierwszy od lewej) i życzymy dalszych sukcesów!

w warsztatach on-line pt.
„Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które poprowadził minister klimatu
- Michał Kurtyka.
- Każdy jest odpowiedzialny
za Ziemię,
postępujmy
w życiu tak,
aby Ziemi
by ł o l e p i e j
– podsum o w u j ą
uczniowie i
naucz yciele
strzegomskiej „Trójki”.

Oliwia Miszczak - uczennica
VII klasy Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie - zajęła 3.
miejsce w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego
i Literackiego za wykonanie
pracy plastycznej inspirowanej
dramatem „Dziady” Adama
Mickiewicza.
red
Konkurs został zorganizowany przez Centrum Edukacji

„LECTURA”, a jego ideą było
rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz promowanie talentów
plastycznych i pisarskich wśród
dzieci i młodzieży.
Uczennica pracowała pod
kierunkiem nauczycielki języka
polskiego – Agaty Zobków.
Laureatce serdecznie gratulujemy talentu i spektakularnego
sukcesu. Życzymy dalszego zapału w rozwijaniu pasji malarskiej.
red

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!
4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka!
Być strażakiem to niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad
sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Na
najwyższe uznanie zasługuje działalność na rzecz
ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska
naturalnego. Niezwykle ważnym realizowanym
przez STRAŻ POŻARNĄ zadaniem jest wychowywanie
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
wychowania dla bezpieczeństwa. Życzymy spełnienia
planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności
osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych
obowiązków zawodowych i społecznych. Niech
podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji
i będą inspiracją do dalszych działań w dziele
humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława
Chomicza i strażackiej dewizy „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”.
Przewodniczący Rady Miejskiej										                             Burmistrz Strzegomia
		            Tomasz Marczak												             Zbigniew Suchyta

W ydarzenia / Ogłoszenia

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

9

Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki wyposażeni w maseczki i rękawiczki. W obiekcie może znajdować się jeden czytelnik

Strzegomska biblioteka już działa!
Od 6 maja swoją działalność wznowiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.
Elizy Orzeszkowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i konsultacjami ze stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy.
Cz ytelnia i filie biblioteki będą zamknięte – po
konsultacji z burmistrzem
Strzegomia - do odwołania,
bowiem w żaden sposób nie
spełniają wymogów sanitarnych.
- W związku z tym zapraszamy wszystkich czytelników do siedziby biblioteki
na ul. Świdnickiej 21-23.

Zaleca się wcześniejsze zamówienie książek przez katalog on-line lub telefonicznie pod numerem 74 649
24 14. Wszystkie instrukcje
d la cz y telników znajdują
sie na naszej stronie www
i są wywieszone w bibliotece. Książki będą wypożyczane w dziale dziecięcomłodzieżowym. Czytelnicy

mogą korzystać z biblioteki
wyposażeni w maseczki i rękawiczki. W bibliotece może
znajdować się 1 czytelnik.
Książki podaje wyłącznie
bibliotekarz. Niestety nie ma
jeszcze wolnego dostępu do
półek – informuje Regina
Puczka, dyrektor strzegomskiej biblioteki publicznej.
red

Biblioteka czynna: poniedziałek-czwartek
od 12.00 do 17.00, piątek 10.00 -15.00.

Garaż w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny, ograniczony
na oddanie w najem garażu,
o pow. 18,72 m2, położonego
w granicach działki nr 327,
AM-12, obr-3 w Strzegomiu,
na zapleczu budynku przy ul.
Aleja Wojska Polskiego 22.
Oddanie w najem nastąpi na
czas nieoznaczony.
Przetarg ogranicza się do
właścicieli i najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku położonym
w Strzegomiu przy ul. Aleja
Wojska Polskiego 22.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ograniczonym winny w terminie do dnia
29 maja 2020 roku zgłosić
się do Biura Podawczego, tut.
Urzędu, w celu pisemnego
potwierdzenia uczestnictwa

w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu
ograniczonego.
W dniu 5 czerwca 2020 roku
Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do
wzięcia udziału w przetargu,
wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu
12 czerwca 2020 roku,
o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu
na kwotę 4,05 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 8 czerwca 2020
roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem
garażu przy Al. Wojska Polskiego 22”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargo-

wej 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 5
czerwca 2020 roku, w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowych
informacji
związanych z przetargiem
ograniczonym można uzyskać
telefonicznie dzwoniąc 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.
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Ogłoszenia

Garaż w Jaroszowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny, nieograniczony
na oddanie w najem garażu,
o pow. 11,04 m2, położonego
w granicach działki nr 537/3
w Jaroszowie, na zapleczu budynku - Jaroszów 47. Oddanie
w najem nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 12
czerwca 2020 roku, o godz.
1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą
czynszu za najem garażu na
kwotę 4,05 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 8 czerwca 2020 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem
garażu, działka nr 537/3 Jaroszów”.

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 bezpo-
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Garaż w Goczałkowie Górnym
średnio 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 5 czerwca 2020 roku, w godzinach
od 1115 do 1130.
Szczegółowych
informacji
związanych z przetargiem
można uzyskać telefonicznie
dzwoniąc 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 oddanie w najem garażu,
o pow. 14,50 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 czerwca 2020 roku,
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu
na kwotę 4,05 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 8 czerwca 2020
roku.
W tytule wpłaty wadium po-

winien 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 do-

kumenty 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 5
czerwca 2020 roku, w godzinach od 1050 do 1100.
Szczegółowych
informacji
związanych z przetargiem
można uzyskać telefonicznie
dzwoniąc 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.

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
Strzegomwww.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.

Działki pod garaż – ul. Kalcytowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana
nr 498/6, AM – 5, Obr. 1,
położona w Strzegomiu przy
ulicy Kalcytowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0021
ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020715/7 Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 9.000,00 zł
Wadium - 900,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu

28.05.2020 r. o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana
nr 498/7, AM – 5, Obr. 1,
położona w Strzegomiu przy
ulicy Kalcytowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0021
ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020715/7 Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 9.000,00 zł
Wadium - 910,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.05.2020 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 1
miasta Strzegom, uchwalonego
uchwałą Nr 59/19 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 6 czerwca
2019 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 15
MN – tereny zabudowy garażowej i parkingów.
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 25.05.2020 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 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,

Garaż w Goczałkowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny, nieograniczony na
oddanie w najem garażu, o pow.
7,40 m2, położonego w granicach
działki nr 166/2 w Goczałkowie, na
zapleczu budynku przy ul. Strzegomskiej 29. Oddanie w najem
nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 12
czerwca 2020 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 4,05 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 8 czerwca 2020 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien
widnieć zapis: „najem garażu,
działka nr 166/2 Goczałków”.

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

Działka rolna w Granicy
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 5 czerwca 2020
roku, w godzinach od 1030 do
1045.
Szczegółowych informacji związanych z przetargiem można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc 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 oddanie w dzierżawę działki
rolnej nr 1239 (poprzednie numery działek: 265, 266 część 287,
część 307), AM.1, Obr. Granica
o powierzchni 3,3696 ha (R IIIa –
3,3696 ha), położonej w Granicy.
Oddanie w dzierżawę nastąpi na
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia
28 maja 2020 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 29,9894 dt żyta w skali
roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,
że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do

przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 400,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander
Bank Polska S.A. o/Strzegom:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25 maja 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, 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.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy
dzierżawy w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg
może zostać odwołany.
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Inwestycje w gminie Strzegom

8 maja 2020

W ostatnich numerach naszej gazety wspominaliśmy o budowie nowoczesnego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Plac jest już gotowy
i czeka na użytkowników. Niestety – z wiadomych przyczyn – nasi milusińscy nie mogą jeszcze z niego korzystać. Miejmy nadzieję, że już wkrótce ta piękna inwestycja
będzie służyła naszym małym mieszkańcom. Koszt budowy wyniósł ok. 550 tys. zł.

Fot. OSiR Sp. z o. o. Strzegom

Ale atrakcja dla najmłodszych!

