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Burmistrz Strzegomia podziękował wszystkim osobom i instytucjom

To był dobry rok!
Podczas sesji Rady Miejskiej
w Strzegomiu, która odbyła
się 17 czerwca br. w sali konferencyjnej UM w Strzegomiu
radni udzielili burmistrzowi
Strzegomia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok (20 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”) oraz
podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum
zaufania za realizację zadań
określonych w „Raporcie o
stanie gminy za 2019 rok” (20
głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”).

BUDŻET 2019
DOCHODY OGÓŁEM - 138 152 052,70 zł
WYDATKI OGÓŁEM - 134 274 338,86 zł
NADWYŻKA – 3 877 713,84 zł
WYDATKI NA INWESTYCJE – 25 633 202,05 zł

Centrum z prawdziwego zdarzenia str. 3

Już niedługo rozpocznie się przebudowa przestrzeni publicznej w centrum Jaroszowa w celu nadania nowych funkcji
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Wykonawcą prac
będzie firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o. ze Strzegomia.
Koszt robót wyniesie ponad 827 tys. zł. Termin wykonania
– listopad br.

1 czerwca ruszył plebiscyt internetowy finałowych
obiektów zgłoszonych do
Ogólnopolskiego Konkursu
Otwartego „Modernizacja
Roku & Budowa XXI W.”
Edycja XXIV 2019. W finale
uczestniczą dwie strzegomskie inwestycje. Które?

str. 2
foto: Łukasz Grzelik

Głównym punktem środowej
sesji było podjęcie uchwały
ws. udzielenia burmistrzowi
Strzegomia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
2019 rok. Zbigniew Suchyta
zaznaczył, że ubiegły rok był
dobrym okresem dla gminy
Strzegom. – To był dobry rok!
Udało się zrealizować wiele inwestycji, nierzadko ze środków
zewnętrznych, w tym z UE.
Przeznaczyliśmy wiele środków,
by mieszkańcom naszej gminy
żyło się lepiej! W swoim sprawozdaniu pokazałem zarówno
rzeczy dobre, ale i te które chcemy zrealizować jeszcze lepiej.
Dziękuję wszystkim osobom
i instytucjom, dzięki którym
gmina Strzegom może się rozwijać – podkreślał włodarz.
Lista zrealizowanych inwestycji jest bardzo długa. Najważniejsze z nich to: budowa
budynku demonstracyjnego,
w którym mieści się Publiczne
Przedszkole nr 1 i Żłobek nr
1, utworzenie Żłobka nr 2
w Strzegomiu, rewitalizacja

Głosuj
na nasze
inwestycje!

Gdzie i jak
głosować?

Starego Miasta i Grabów w
Strzegomiu, budowa i remonty
6 świetlic na terenie sołectw:
Jaroszów, Morawa, Żelazów,
Goczałków Górny, Modlęcin i
Grochotów, realizacja projektu
unijnego „Szlak kamienia”,
przebudowa ul. Olszowej w
Strzegomiu, przebudowa podwórka w centrum Strzegomia,
remont i przebudowa murów
i wieży widokowej w Rogoźnicy, czy też wprowadzenie
systemu rowerów miejskich w
Strzegomiu. Zakres zmian w
całej gminie jest duży, nic więc
dziwnego, że radni zagłosowali
za udzieleniem absolutorium
burmistrzowi Strzegomia.
Wcześniej odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws.
przedłożonego sprawozdania z

w SKRÓCIE:

wykonania budżetu za 2019 r.
oraz opinię przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej - Stanisławy Górskiej.
Od zeszłego roku wójt, burmistrz, prezydent miasta ma
obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji
absolutoryjnej. Początek obrad stał pod znakiem debaty
strzegomskich radnych nad
„Raportem o stanie gminy za
2019 rok”. Raport obejmował
podsumowanie działalności
burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii,
uchwał rady miejskiej i budżetu
obywatelskiego. Po zakończeniu dyskusji radni niemal
jednogłośnie podjęli uchwałę
ws. udzielenia Zbigniewowi
Suchycie wotum zaufania.

W związku z wyborami
prezydenckimi podajemy
informacje gdzie i w jaki
sposób można oddać swój
głos. Głosowanie w lokalach
wyborczych odbywać się
będzie 28 czerwca 2020 r. od
godz. 7.00 do godz. 21.00.

str. 10

Ochronić przed ruiną

str. 4

Jeszcze w tym roku jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków Stanowic – tzw. „Brama wjazdowa
II” zostanie odrestaurowany. Fakt ten ucieszy nie tylko samych
mieszkańców Stanowic, ale również pasjonatów zabytków i
dziedzictwa kulturowego, których nie brakuje.

Święto
patronów
Strzegomia
Tak się zmienia Wieśnica

str. 4

Najmłodsi mieszkańcy Wieśnicy doczekali się pięknego i
kolorowego placu zabaw. To wspaniały prezent z okazji „Dnia
Dziecka”. – Byliśmy ostatnią wsią w naszej gminie, która nie
miała placu zabaw – podkreśla Marek Czyczerski, sołtys Wieśnicy. To jednak nie koniec inwestycji w tej wsi.

w SKRÓCIE:

Dużymi krokami zbliża się
święto patronów Strzegomia
- Apostołów Piotra i Pawła.
Obchody corocznie odbywają się 29 czerwca. Z tej okazji
burmistrz Strzegomia ogłosił konkurs fotograficzny
„Imieniny Piotra i Pawła”.

str. 9

w SKRÓCIE:

Z okazji egzaminu dojrzałości wszystkim naszym maturzystom
życzymy, by wiedza i umiejętności pozwoliły uzyskać bardzo dobre
i satysfakcjonujące wyniki. Życzymy szczęścia, wiary we własne
siły i sporo optymizmu.

Administrator w strzegomskiej parafii
Nowym administratorem parafii pw. Zbawiciela Świata i Matki
Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu – decyzją biskupa świdnickiego ks. bp. Marka Mendyka – został ks. Jarosław Żmuda,
dotychczasowy proboszcz parafii w Szczawnie-Zdroju.

Place zabaw otwarte!

Trwają matury

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców informujemy,
że wszystkie place zabaw na terenie gminy są otwarte. Na terenie
placów zabaw obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2m. Zalecamy mycie rąk przez korzystających
i noszenie rękawiczek.
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19 czerwca 2020

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Przed wejściem i przy wyjściu z Krytej Pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk

„Delfinek” zaprasza chętnych
Po wielu tygodniach przerwy spowodowanej rozprzestrzenianiem
się pandemii koronawirusa 6 czerwca br. ponownie otworzono
krytą pływalnię „Delfinek” w Strzegomiu. Basen funkcjonuje zgodnie z nowymi wytycznymi służb sanitarnych. Obiekt jest czynny
codziennie w godzinach 15.00 – 22.00. Obowiązuje ograniczona
ilość miejsc.
9.
Zalecenia dla użytkowników:
1. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego
2 m.
2. Przed wejściem i przy wyjściu
z Krytej Pływalni „Dolnośląski Delfinek” obowiązuje
nakaz dezynfekcji rąk.
3. Na terenie holu i przebieralni
obowiązuje nakaz zakrywania
ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty
(obowiązek nie dotyczy części
pływackiej i pryszniców).
4. Osłona ust i nosa powinna
być zdjęta i pozostawiona
wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk
i poprzez brodzik do płukania
i dezynfekcji stóp, przejść do
hali basenowej. Ubierając się
po kąpieli należy ponownie

5.
6.

7.

8.

strefy saun, sanitariatów i
przebieralni mogą jednocześnie przebywać maksymalnie
24 osoby (nie dotyczy obsługi).
Przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów
założyć osłonę ust i nosa w
w poszczególnych nieckach
pomieszczeniu przebieralni.
jednocześnie może przebyBezpośrednio przed kasą
wać:
może znajdować się jedna • niecka sportowa – maksymalosoba (kolejne osoby w odnie 4 osoby na torze,
stępach co 2 m).
• brodzik – maksymalnie 3
Zalecamy dokonywanie płatosoby,
ności kartą płatniczą.
• wanna SPA – maksymalnie
Obowiązuje zakaz korzy2 osoby (nie dotyczy rodzin
stania z pływalni osób z oblub osób wspólnie zamieszjawami jakiejkolwiek ostrej
kujących),
infekcji, przede wszystkim • w każdej z saun maksymaldróg oddechowych. Kasjer
nie po 2 osoby (nie dotyczy
ma prawo nie wpuścić na
rodzin lub osób wspólnie
obiekt osoby z wyżej wymiezamieszkujących).
nionymi objawami.
10. Organizatorzy zajęć grupoNa terenie obiektu obowiązuwych, takich jak np.: aerobik,
je zasada ograniczenia pobytu
nauka pływania, zobowiądo czasu kąpieli w basenie
zani są do nadzorowania
oraz przebrania się (hol nie
liczebności osób w grupach i
może być wykorzystywany
prowadzenia zajęć w sposób
jako „poczekalnia” na osoby
umożliwiający zachowanie
pływające).
wymaganych odległości mięNa terenie hali basenowej,
dzy ćwiczącymi.

11. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed
wejściem do hali basenowej
obowiązuje dokładne umycie
całego ciała pod natryskiem.
Do hali basenowej należy
przejść przez brodzik do
płukania i dezynfekcji stóp.
12. Na terenie obiektu prowadz ona jest regularna
dezynfekcja powierzchni
wspólnych takich jak: klamki,
drzwi, uchwyty szafek, półki,
ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody,
suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W
czasie dezynfekcji niektóre
elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
13. Należy korzystać z szafek
według numeru wskazanego
na transponderze („zegarku”).
14. W przypadku regulacji nie
ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy
regulaminu Krytej Pływalni
„Dolnośląski Delfinek” w
Strzegomiu.

Ważne: Należy oddać głos raz na dobę na 1 obiekt, w każdej z kategorii konkursowych. Dla głosujących przewidziano nagrody

Głosuj na strzegomskie inwestycje!

- W rozmowach z państwem • Budowa budynku demonsłyszę
wiele ciepłych słów o
stracyjnego o znacznie pod1 czerwca ruszył plebiscyt internetowy finałowych obiektów
wyższonych parametrach
zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Mo- naszych dwóch inwestycjach:
Strzegomskich Plantach oraz
charakterystyki energetycznej
dernizacja Roku & Budowa XXI W.” Edycja XXIV 2019.
Żłobku i Przedszkolu. Liczę
– przedszkola z oddziałem
na państwa głosy w Ogólnożłobkowym przy ul. Kośpolskim Konkursie Otwartym
ciuszki w Strzegomiu
„Modernizacja Roku & Budo- • Przebudowa i zagospodarowa XXI w.”. Jesteśmy już w fiwanie przestrzeni publicznej
nale. Codziennym głosowaniem
na terenie Grabiny i Starego
dajmy wyraz tego, że żyje nam
Miasta w Strzegomiu wraz
się radośniej, lepiej i wygodniej
z renowacją zabytkowych
– zachęca burmistrz Strzegomurów obronnych
mia, Zbigniew Suchyta.
W jaki sposób można zagłoW finale uczestniczą dwie sować?
strzegomskie inwestycje:
Aby oddać swój głos należy

zdjęcie numeru

Goczałków nareszcie z wiatą

wejść na stronę www.strzegom.
pl na specjalny baner „Modernizacja Roku & Budowa XXI
w.” lub na konto facebookowe
gminy Strzegom. Po kliknięciu
otworzy się specjalna podstrona,
na której znajdują się dwie strzegomskie inwestycje. Następnie
należy kliknąć na dany obiekt i
nacisnąć ZAGŁOSUJ.
Na kolejnej podstronie należy
podać imię i nazwisko, adres
e-mailowy, zaznaczyć „Nie jestem robotem” i wysłać głos.
Na podany adres e-mailowy
wyslany zostanie link do aktywacji głosu – należy go zaak-

ceptować.
Gotowe! Twój głos został
oddany. Głosować można do
3 sierpnia 2020 r. do godz.
12.00.
Przewidziane są nagrody dla
głosujących.
red

Aby oddać swój głos należy
wejść na stronę www.strzegom.
pl na specjalny baner „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” lub
na konto facebookowe gminy
Strzegom

Udział w webinarium jest bezpłatny. Link do rejestracji jest na www.strzegom.pl

Pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorstw
Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVESTPARK” wspólnie z Punktem
Informacyjnym Funduszy
Europejskich przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zaprasza
na webinarium: „Pomoc ze
środków Funduszy Europejskich dla dolnośląskich przedsiębiorstw”, które odbędzie
się 24 czerwca 2020 r. w godz.
10:00 do 12:00.
Przedstawiona zostanie aktualna oferta pomocowa dla
przedsiębiorców, m.in.:

- Po wielu staraniach sołectwa Goczałków i gminy Strzegom mamy w końcu wiatę na peronie
kolejowym – pochwalił się w mediach społecznościowych sołtys Goczałkowa i radny miejski
Krzysztof Grondowki. Dzięki temu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Gminne Wiadomości

Strzegom

czo-rozwojowych;
rakterze technologicznym
1. Tarcza Antykryzysowa.
- opracowania produktów/
(„Kredyt na innowacje tech2. Tarcza Finansowa PFR.
usług/technologii przy
nologiczne”).
3. Funduszowy Pakiet Antywiwspółpracy z jednostką na- 7. Usługi szkoleniowe dla firm
rusowy.
ukową („Bony na innowacje
i ich pracowników.
4. Dolnośląski Pakiet Gospodla MŚP”);
darczy.
- opracowania nowego projektu
5. Wsparcie pożyczkowe dla
wzorniczego, dzięki któremu Link do rejestracji
MŚP.
wdrożony zostanie nowy lub znajduje się na www.
6. Wsparcie inwestycyjne z Proznacząco ulepszony produkt
gramu Operacyjnego Inteli– wyrób lub usługa („Design strzegom.pl (aktualności
gentny Rozwój, dotyczące:
dla przedsiębiorców”);
z dnia 9 czerwca br.)
- realizacji projektów badaw- - wdrażania innowacji o cha-

Gminne Wiadomości

Strzegom

Aktualności

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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Ruszył plan budowy noclegowni i pomieszczeń tymczasowych, do których przenoszeni będą dłużnicy, którzy nie płacą „dla zasady” lub z wygody

Sposób na dłużników
Na blisko 1100 mieszkań
gminnych – 30 % najemców
notorycznie nie płaci czynszu.
Do tego dochodzą zalegający z
opłatami za garaże, komórki,
ogródki przydomowe, grunty
pod garażami i komórkami.
Zadłużenie z w/w tytułów
przekracza kwotę 6 mln zł.
Prawie połowa tej kwoty to
odsetki i koszty postępowań
sądowo-egzekucyjnych.
Dłużnicy – dlaczego nie płacą?
Długi często są skutkiem
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, wielodzietności, a także alkoholizmu
i narkomanii. Świadczą o tym
umarzane postępowania egzekucyjne. Jest jednak część osób,
które nie płacą, bo nie. Taki
mają styl życia. Niejednokrotnie
wyniosły takie zachowanie z
domu. „Rodzice nie płacili, to
dlaczego ja mam płacić, co mi
zrobią?”
- Otóż teraz możemy coś
zrobić. Ruszył plan budowy
noclegowni i pomieszczeń tymczasowych, w których może być
zakwaterowanych nawet kilka
niespokrewnionych ze sobą
osób. Do tej pory nie było gdzie
ich przesiedlać. Często gmina była w posiadaniu wyroku
eksmisyjnego, ale nie mogła go

Okiem kamer

27 maja br. w Rynku doszło
do kolizji drogowej dwóch
pojazdów osobowych. Z uwagi
na niejasności w tym zdarzeniu, zabezpieczono materiał
filmowy z monitoringu miejskiego na wniosek policji.
Nagranie to jednoznacznie
wskaże winnego kierowcę.
***
3 czerwca br. w parku przy
ul. św. Tomasza interweniowali policjanci do osób zaśmiecających papierosami miejsce
publiczne i spożywających
alkohol.
***
9 czerwca br. kilka osób siedzących przy placu zabaw od
strony ul. Dolnej spożywało
alkohol. Interweniował patrol
policji.
***
9 czerwca br. w parku od
strony marketu NETTO trzej
mężczyźni spożywali alkohol.
Na miejscu inter weniował
patrol policji.

zrealizować właśnie ze względu
na brak pomieszczeń tymczasowych. Teraz się to zmieni –
podkreśla burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta.

ne jest w stosunku
do wszystkich osób,
a nie tylko do wnioskodawcy.
Obecnie realizowanych jest ok. 100
Jakie są możliwości restruktu- porozumień na spłatę
ryzacji zadłużenia?
zadłużenia w ratach,
Gmina proponuje dłużnikom 8 osób odpracowuje
możliwość rozłożenia spłaty zadłużenie.
zadłużenia na raty, odroczenia
terminu płatności, czy też w Kiedy puka komoruzasadnionych przypadkach nik?
częściowe umorzenie zadłuZaczyna się od weżenia. Istnieje również możli- zwań do zapłaty, a
wość odpracowania zadłużenia. następnie wezwań do
Obecnie stawka wynosi 13 – 15 zapłaty pod rygorem
zł/godz. w zależności od rodzaju skutków prawnych
wykonywanych prac. Dłużnik (przedsądowych wenie otrzymuje pieniędzy. War- zwań do zapłaty).
tość odpracowanej kwoty bez- W przypadku brapośrednio księgowana jest na ku reakcji dłużnika
poczet istniejącego zadłużenia. sprawa odzyskania
Chcąc skorzystać z w/w ulg, należności kierowana
należy złożyć stosowny wnio- jest na drogę postęsek, który można pobrać w powania sądowego.
Wydziale Obsługi Interesantów Obecnie jest to koszt
oraz Wydziale Windykacji rzędu 750 – 1000
Należności Czynszowych tut. zł w zależności od wysokości
urzędu lub ze strony interne- zadłużenia, który w następstwie
towej: www.bip.strzegom.pl w obciąża dłużnika. W przypadku
zakładce Karty Usług/ Należ- nieuregulowania zaległości naności czynszowe.
stępuje przekazanie sprawy do
Pamiętać należy, że za zapłatę egzekucji komorniczej i tutaj
czynszu odpowiedzialne są dochodzą kolejne koszty – 10%
wszystkie osoby pełnoletnie od kwoty zadłużenia liczonej
zamieszkałe w lokalu, dlatego łącznie z odsetkami i kosztami
też udzielenie ulgi rozpatrywa- sądowymi.

To, czy sprawa skończy się w kosztów postępowań, dlatego tuacji, gdy gmina zmuszona jest
sądzie, a komornik zapuka do lepiej nie doprowadzać do sy- przekazać należność do sądu.
dłużnika, zależy od jego postawy. Windykacja wstrzymywana
jest w przypadku, gdy dłużnik
podpisze z gminą porozumienie Obecnie gmina jest w posiadaniu ok. 150 sądowych nao udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia lub też zawrze umowę kazów zapłaty. Wartość zasądzonych należności łącznie
na odpracowanie długu oraz z odsetkami kształtuje się na poziomie 3 mln zł.
oczywiście je realizuje. Nie
zwalnia go to jednak od spłaty

Z krajobrazu znikną w końcu kałuże i błoto, które pojawiają się praktycznie po każdej większej ulewie oraz wszelkie nierówności

Centrum z prawdziwego zdarzenia
Już niedługo rozpocznie się przebudowa przestrzeni publicznej w centrum Jaroszowa w celu
nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Wykonawcą prac będzie
firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o. ze Strzegomia. Koszt robót wyniesie ponad 827 tys. zł.
Termin wykonania – listopad br. Jest to kluczowy projekt rewitalizacyjny we wsi.
Centrum mieści się w pobliżu
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, przy drodze krajowej nr 5.
W bliskiej odległości jest sklep
spożywczy i wiata przystankowa, a także szkoła, przedszkole
i ośrodek zdrowia. – Jaroszowianie traktują to miejsce jak
Rynek, najważniejsze miejsce
w naszym sołectwie – podkreśla radna Krystyna Lewicka.
– Ogromnie się cieszymy z
faktu, że już wkrótce będzie
to centrum z prawdziwego
zdarzenia. Bardzo długo już
czekamy na tę inwestycję. Ja
osobiście od wielu już lat za-

biegałam o tę przebudowę. Z
krajobrazu znikną w końcu
kałuże i błoto, które pojawiają
się tam praktycznie po każdej
większej ulewie oraz wszelkie
nierówności. Zmodernizowane
centrum wpłynie z pewnością
na wizerunek naszej wsi. Wspaniale też będzie się uzupełniać
z naszym coraz piękniejszym
kościołem – dodaje radna.
Zakres robót budowlanych
obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni i krawężników, wykonanie kanalizacji
deszczowej, wykonanie chodników z płyt granitowych, wy-

konanie oświetlenia ulicznego,
regulację wysokościową wraz z
wymianą wszystkich urządzeń
wod-kan, montaż elementów
małej architektury (tablica informacyjna, tablica ogłoszeń,
kosze na śmieci, kosze na psie
odchody, donice, stojak na rowery), wykonanie oznakowania
pionowego, humusowanie wraz
z założeniem trawników i przeniesienie istniejącego pomnika
na teren parafii (przy kościele).
Ponadto zostanie przebudowana droga w pobliżu kościoła
– powstaną tam nowe miejsca
parkingowe.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom 20152025 w Jaroszowie było realizowanych wiele inwestycji podnoszących
jakość życia mieszkańców. Wystarczy wspomnieć budowę Centrum
Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów (świetlica wiejska,
strażnica ochotniczej straży pożarnej oraz Klub Seniora), przebudowę
budynku socjalnego na terenie jaroszowskich Hoteli, termomodernizację przedszkola, czy też otwartą strefę aktywności wraz z siłownią
zewnętrzną.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Basen czynny od soboty!
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowe godziny pracy UM
20 czerwca br. zostanie zainaugurowany
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 Od 1 czerwca br. Urząd
W soboty
14:00 – 20:00 Miejski w Strzegomiu
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 zmienił godziny pracy.
CZERWIEC – LIPIEC 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

14.06 – 20.06

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

21.06 – 27.06

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74/ 855-52-06

28.06 – 04.07

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74/ 857-19-64

Adres

Nr telefonu

Nowy czas pracy urzędu:
poniedziałek – czwartek 7.30 – 16.00
piątek 7.30 – 13.30
Nowy czas pracy kasy:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 12.30

sezon kąpielowy na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Baseny
letnie będą czynne codziennie w godz.
10.00 – 18.00. Prosimy użytkowników
o przestrzeganie obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa i wytycznych
służb sanitarnych.
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Wydarzenia

Ochronić przed ruiną

Brama ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków i położona na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku pałacowego. Teraz renowacja!

Jeszcze w tym roku jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków Stanowic – tzw. „Brama wjazdowa II” zostanie odrestaurowany. Fakt ten ucieszy nie tylko samych
mieszkańców Stanowic, ale również pasjonatów zabytków i dziedzictwa kulturowego, których
nie brakuje.
„Brama wjazdowa II” - znajdująca się na ul. Strzegomskiej
w Stanowicach - ujęta jest w
Gminnej Ewidencji Zabytków
i położona jest na terenie wpi-

sanego do rejestru zabytków
parku pałacowego. Do 2003
r. nieruchomość była własnością Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Stanowicach.

Fot. Łukasz Grzelik

W 2009 r. starosta świdnicki umorzył postępowanie w
sprawie ustalenia władającego
działką. Obecnie właściciel
działki jest nieustalony. Od
tego czasu prowadzone są
prace zmierzające do zabezpieczenia bramy przed kompletną
ruiną. Uregulowania prawne
nie pozwalały na prowadzenie
prac budowlanych i konserwatorskich na terenie, który
nie jest własnością inwestora.
- Wspólne działania burmistrza Strzegomia oraz radnego
Piotra Szmidta spowodowały,
że w trosce o bezpieczeń-

stwo mieszkańców Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Świdnicy
oraz Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w
Wałbrzychu podjęli decyzje
umożliwiające gminie Strzegom działania budowlane i
konserwatorskie przy stanowickiej bramie – informuje Wioletta Urban – Smagłowska,
naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Promocji w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
W 2019 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem
zaświadczenia o przyjęciu
zgłoszenia i braku wniesienia
sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Świdnicy lub decyzji o
pozwoleniu na budowę.

Całkowite koszty renowacji bramy w Stanowicach
wyniosą ok. 160 tys. zł.
Zagospodarowanie działki świetnie komponuje się z budowaną aktualnie ścieżką rowerową na trasie Strzegom-Wieśnica. Całość ucieszy dużych i małych

Tak się zmienia Wieśnica
Najmłodsi mieszkańcy Wieśnicy doczekali się pięknego i kolorowego placu zabaw. To wspaniały prezent z okazji „Dnia Dziecka”. – Byliśmy ostatnią wsią w naszej gminie, która nie miała
placu zabaw – podkreśla Marek Czyczerski, sołtys Wieśnicy.
Budowa placu zabaw to pierwszy etap zagospodarowania działki w Wieśnicy na potrzeby terenu
rekreacyjno – sportowego. Inwestycja kosztowała ok. 82 tys. zł.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo GRUPA HYDRO Spółka
z o. o. Spółka Komandytowa z
siedzibą w Mosinie.

Zakres robót budowlanych
obejmował m. in.: wykonanie
bezpiecznej nawierzchni z piasku
i ogrodzenia z bramą i furtką. Ponadto zamontowano piaskownicę,
ławki, kosze na śmieci i stojak na
rowery. Wielką atrakcją są różnorodne urządzenia zabawowe:
huśtawka podwójna + bocianie

gniazdo, zestaw sprawnościowy
ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową,
huśtawka wagowa 4-osobowa,
bujak sprężynowy i zestaw zabawowy (grzybki).
- Oczywiście jesteśmy bardzo
zadowoleni z faktu powstania
w naszej wsi placu zabaw, a to
jeszcze nie wszystko. W II etapie
wybudowana zostanie siłownia
zewnętrzna, boisko do uprawiania
koszykówki lub siatkówki oraz
stanica rowerowa. Będzie można

tam zrobić sobie np. grilla. Zagospodarowanie działki świetnie
komponuje się z budowaną aktualnie ścieżką rowerową na trasie
Strzegom-Wieśnica. Już teraz
zapraszamy strzegomian i turystów na rowerach do skorzystania
z naszej oferty spędzenia wolnego
czasu. Warto jeszcze podkreślić,
że byliśmy ostatnią wsią w naszej
gminie, która nie miała placu
zabaw – informuje Marek Czyczerski, sołtys Wieśnicy.
TW

Wypełnione wnioski należy zgłosić do 7 sierpnia 2020 r. Czasu zatem jest niewiele

Odbierz nagrodę ministra rodziny
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że
wzorem lat ubiegłych będą przyznawane nagrody specjalne
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.
Z wnioskiem o nagrodę
mogą wystąpić w formie
pisemnej: prz edstawiciele
jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samor z ądowej or az
organizacji pozarządowych,
kościołów, związków wy-

znaniowych, działając ych
w zakresie pomocy społecznej.
Wypełnione prawidłowo
wnioski o nagrody specjalne
wraz z dokumentacją (opis
działalności i osiągnięć
kandydata lub kandydatów
z g ł o s z onyc h d o n a g ro d y,

materiały dokumentujące opisaną działalność i
osiągnięcia, co najmniej
dwie niezależne opinie osób
lub instytucji mogących
potwierdzić działalność i
osiągnięcia kandydata lub
kandydatów), należy zgłosić do Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
w terminie do 7 sier pnia
2020 r.

Więcej szczegółów w komunikatach na stronie
www.strzegom.pl

Trybuna w przebudowie
LKS Stragona Strzegom realizuje projekt „Przebudowa trybuny – to poprawa warunków uczestniczenia w wydarzeniach
organizowanych przez LKS Stragona Strzegom, sprzyjająca
aktywności społecznej mieszkańców i turystów”.
Projekt realizowany jest rowanego przez społeczność”
dzięki dofinansowaniu
objętego Programem
ze środków EuropejRozwoju Obszarów
skiego Funduszu
Wiejskich na lata
Rolnego na rzecz
2014-2020, dla któRozwoju Obszarów
r ych operatorem
W iejskich w rajest Stowarzyszemach „Wsparcie na
nie Lokalna Grupa
wdrażanie operacji
Działania „Szlakiem
w ramach strategii
Granitu”.
red
rozwoju lokalnego kie-

pytania do burmistrza / informacje
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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:
Halina: Dzień dobry, moje pytanie dotyczy remontu ul. Olszowej, a konkretnie chodników.
Mieszkam na ul. Brzozowej,
na której tylko wjazd na posesje
jest wyłożony kostką, na ulicy
Olszowej kostką jest wyłożony
cały chodnik, dlaczego nie u nas w
całości? Wygląd w końcowej fazie
remontu na pewno by był o wiele
lepszy niż obecnie. Chodnik wyłożony kostką lepiej się prezentuje
i lepiej utrzymać go w czystości.
Nie wymaga dużego nakładu
finansowego. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie tej sprawy.
Wielokrotnie pisałem na ten
temat – dlaczego. Niewielka część
chodników przy ul. Olszowej nie
jest wyłożona brukiem. Gdyby-

śmy położyli bruk vis-à-vis wejścia na cmentarz, musielibyśmy
zlikwidować parking. Natomiast
na dalszych odcinkach, gdzie
chodnik nie ma odpowiedniej
szerokości, przez rok musi być
też nieutwardzonym poboczem.
Wszystko związane jest z programem, z którego gmina na
realizację tej inwestycji dostała
ponad 2 mln zł. Gdybyśmy w
tych miejscach położyli bruk, nie
dostalibyśmy tego dofinansowania. Pod koniec roku (listopadgrudzień) lub na początku 2022
r. gmina wyłoży pobocze kostką
brukową. Zapewniam, że tak
będzie. Nie mogłem zrezygnować
z tak wielkiej dotacji, bo dziś
jeździlibyście państwo po starej
drodze. Co do jednego wjazdu
na początku ulicy po lewej stronie – zostanie wyłożony do końca
wakacji. Pani wie, dlaczego teraz
tego nie robimy.
Obserwator: Witam. Czy wiadomo panu, że podczas mocnych
opadów na ul. Szarych Szeregów
otwierają się studzienki, z których
wylewa się deszczówka? Przecież
niedawno był remont tej ulicy za

potężne pieniądze. Czy w Polsce
nikt nie może dopilnować, aby
było cokolwiek zrobione. Wiem, że
najlepiej wydaje się czyjeś pieniądze. Czy nie powinien pan podjąć
kroków, aby ten feler usunąć?
Kiedy rozpocząłem pracę w
Urzędzie Miejskim, projekt przebudowy ulicy był już gotowy.
Udało się zdobyć dotację i według
projektu przebudowa została
zrealizowana. Moim zdaniem,
bardzo dobrze funkcjonalnie
w projekcie zaplanowano, że
dotychczasowe rury kanalizacji
sanitarnej zamieniono na deszczówkę, która podczas nawałnic
– podkreślam nawałnic – nie
odbiera deszczówki z ulicy Wesołej i Szarych Szeregów. Jest to
rzadkość w tym roku i teraz nic z
tym nie zrobię. Nie zamierzamy
dla dwóch lub trzech przypadków, związanych z nawałnicami,
dokonywać przebudowy tej ulicy.
Ulica jest piękna.
Strzegomianin: Witam. Mieszkam przy ulicy Bohaterów Getta.
Jest tam strefa płatnego parkowania, ale niestety często nie
mam miejsca, aby zaparkować
swoje auto. Wykupuję abonament
roczny dla mieszkańca strefy parkowania, ale mimo to miejsc jest za
mało i parkuję na innych ulicach
sąsiadujących z ul. Boh. Getta.
Inni kierowcy parkują, gdzie się
da nawet w miejscach niedozwolonych. Poustawiano w okolicy
sporo zakazów parkowania (ulica
Kamienna), słupków w miejscach,
gdzie kiedyś się parkowało. Czy
w planach jest budowa jakiegoś
dodatkowego obszaru dla mieszkańców do parkowania dla ulic
Bohaterów Getta, Krótkiej, Ka-

miennej? Może obszar po byłych
ogrodach miejskich ( koło szkoły),
gdzie rozrasta się osiedle nowych
domów? Pozdrawiam.
Teren byłych ogrodów jest
sprzedany prywatnym właścicielom pod budownictwo. Będziemy
budować mały parking na ½
terenu podwórka policji od strony
sklepu meblowego Amal. Teren
ten przekazał wojewoda gminie
na usługi.
Strzegomianka: Witam, panie
burmistrzu. Nurtuje mnie pewna
sprawa, z którą zwracam się do
pana. Otóż byłam pewnego razu
w urzędzie…
Pytanie to zamieściłem na
wewnętrznej stronie internetowej
urzędu „intranet”. Tę uwagę i
swoje zdanie przekazałem na naradzie naczelników do realizacji.

Krystyna: Droga redakcjo! Od
ponad 30 lat zwracam się z prośbą
do władz miasta i do ZUK -u o
naprawę studni na cmentarzu
św. Mikołaja. Wielokrotnie zamieszczałam zdjęcia i artykuły
na łamach Gazety Strzegomskiej,
domagając się z prawdziwego
zdarzenia toalety w tym miejscu publicznym. Prosiłam pana
burmistrza na wielu zebraniach
o interwencję w tej sprawie. W
ubiegłym roku wysłałam pismo
do ZUK-u i nic. Wypowiadam się
w imieniu dziesiątek osób, które
codziennie odwiedzają cmentarz,
żeby pielęgnować czystość nagrobków. Cmentarz jest wizytówką
miasta. Przyjeżdżają tu ludzie z
różnych stron Polski na pogrzeby
i na „Wszystkich Świętych”. Jak
wygląda ta średniowieczna studnia? Byłam dziewczynką, jak z

niej czerpałam wodę i teraz mając
74 lata, nadal staję przy tej samej
okropnej cembrowinie. Czy nasze
miasto nie stać na chociażby przykrycie jej kratą, żeby bezpiecznie
postawić wiadro, umyć wazony
i nie wrzucać tam śmieci? A kto
odpowiada za bezpieczeństwo
nabierających wodę i trzymających
w powietrzu ciężkie wiadro. Jeśli
poślizgnie się, to z nim wpadnie
do studni i ... Cieszę się każdym
nowym remontem w mieście, ale
nie mogę pogodzić się z tym, że
poruszany przeze mnie temat jest
obojętny gospodarzom miasta i
cmentarza. Czy ja żądam czegoś
nadzwyczajnego? Nie dość, że
zlikwidowana ubikacja w mieście, to na cmentarzu też nie ma.
Objeździłam całą Polskę i Europę
i takiego dziadostwa nie ma nawet na wiejskich cmentarzach.
Są zadbane węzły sanitarne.
Najbliżej do Bolkowa. Wyślijcie
tam delegację. Proszę redakcję o
sfotografowanie tych przybytków
na naszych cmentarzach i zatroszczenie się o zrealizowanie tego
zadania. To nie jest „gówniana”
sprawa, to są ważne problemy.
Jeśli miasta nie stać na taki wydatek, to niech obciąży nas mających
groby bliskich. Za każdym razem
zamiast skupić się w tym miejscu,
muszę ubolewać nad indolencją
gospodarzy. Pozdrawiam redakcję
i proszę o działanie.
Pani Krystyno! W budżecie na
rok 2020 zostały zaplanowane
środki finansowe na przebudowę
4 studni (2 na cmentarzu św.
Mikołaja i na początek 2 na ul.
Olszowej). Co do naszych nekropolii, to chciałbym zauważyć,
że przez ostatnie lata wybrukowaliśmy kostką cały cmentarz

przy ul. Olszowej i rozpoczęliśmy
brukowanie cmentarza św. Mikołaja. Chciałbym przypomnieć, że
pierwszą inwestycją, którą realizowałem to budowa cmentarza na
ul. Wałbrzyskiej. Ludzie, którzy
przyjeżdżają do miasta zauważają te fakty. Przypomnę także,
że wygląd wewnętrzny zmieniła
także kaplica. Obecnie przygotowujemy projekt remontu kaplicy
i kaplicy pomocniczej, której
stan jest - delikatnie mówiąc –
zły. Będą tam usytuowane dwie
toalety w wysokim standardzie –
realizacja w 2021 r. Pani Krystyno,
proszę pochodzić po mieście i
zobaczyć, ile jest otwartych toalet
w centrum miasta. Ja już pani to
wyjaśniałem, a panie swoje. Zlikwidowano śmierdzące szalety,
a udostępniono chyba z sześć
toalet w wysokim standardzie w
Centrum Aktywności Społecznej
„Karmel”. Szalety były otwarte
od godz. 10.00 do godz. 18.00 i
tak też otwarte Centrum Aktywności. W godzinach pracy urzędu
na parterze – po prawej stronie
- jest udostępniona toaleta dla
mieszkańców, gdzie jest także
przewijak dla dzieci. Dla turystów
wykonano toaletę koło Wieży
Targowej w Rynku. I jeszcze
jedno, przez 24 godziny czynne są
toalety w centrum na ul. Leśnej,
w tym dla niepełnosprawnych.
Nie wspomnę o dworcu autobusowym, gdzie toalety czynne są
od godz. 05.15 do godz. 22.00.
Myślę, że warto pospacerować
po Strzegomiu i zapoznać się jak
to jest. Kiedyś zarzucała mi pani,
że nie ma witaczy, kiedy dumnie
stały już na wjeździe od Świdnicy
i Jeleniej Góry. Od poniedziałku
będą stały na cmentarzach toi
toie.

Podczas czwartkowych uroczystości panowała niezwykła duchowa i pełna skupienia atmosfera. Dopełnieniem całości była piękna i słoneczna pogoda

„Boże Ciało” w dobie pandemii
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (11.06) – potocznie zwana „Bożym Ciałem” – miała w tym roku wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Z wiadomych względów nie odbyła
się jedna wspólna procesja na strzegomskim Rynku, tylko obie strzegomskie parafie zorganizowały mniejsze korowody.
Foto: Sebastian Tyniecki
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Przedszkolaki przeżywają wspaniałe przygody podczas korzystania z tego urządzenia

„Magiczny Dywan”
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych staje się nieodłącznym elementem procesu
nauczania w XXI w. Do wielu
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w które wyposażone
jest Przedszkole Tęcza (m. in.
multimedialna tablica interaktywna, laptopy, projektory),
kilka miesięcy temu dołączył
„Magiczny Dywan”.
To multimedialne urządzenie
przeznaczone do ćwiczeń, gier
i zabaw ruchowych. Obraz,
który wyświetlany jest przy
pomocy rzutnika, daje efekt
wirtualnego dywanu, na którym
dzieci mogą uczyć się poprzez
zabawę. „Magiczny Dywan”
pobudza wyobraźnię, integruje
i pozwala pozbyć się nadmiaru
energii. Ta innowacyjna pomoc
dydaktyczna pozwala – poprzez
gry i zabawy ruchowe – rozwijać
u dzieci motorykę, koordynację
wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a
jednocześnie ćwiczyć pamięć i
uczyć się.
- Nasze przedszkolaki przeżywają wspaniałe przygody
podczas korzystania z tego
urządzenia: skaczą po kamieniach, sprzątają jesienny park,
pluskają się w „wirtualnej” rzece,
grają w piłkę nożną, tenis, po-

19 czerwca 2020

Będzie transport publiczny!
8 czer wca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu –
przy zachowaniu obostrzeń
s a n i t a r n yc h - o d by ł y s i ę
konsultacje w sprawie zorganizowania na terenie

naszej gminy transportu
publicznego. W spotkaniu
uczestniczyły m. in. władze
samor z ądowe or az r adni.
Transport rusz y 1 września br.
red

Na ostatniej sesji RM w Strzegomiu (17.06) radni podjęli kilka uchwał dot. funkcjonowania transportu publicznego. Więcej szczegółów podamy za dwa tygodnie.

Burmistrz Strzegomia informuje

znają litery, cyfry, instrumenty,
wyruszają w kosmos oraz wiele
innych. „Magiczny Dywan”
czeka na dalsze zabawy z odkrywcami z przedszkola „Tęcza”
– podkreśla Anna JanczakRóg, dyrektor przedszkola w
Międzyrzeczu.

Na podstawie art.35,
ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) informuję,
że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – Rynek 38,
zostały wywieszone na

okres 21 dni wykazy
nieruchomości stanowiących własność gminy
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z
Zarządzeniem Nr 164/
B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 czerwca
2020 r.
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Strzegomianie od nowego sezonu występować będą w grupie wschodniej, a nie jak do tej pory – w zachodniej. Co to oznacza dla naszych sportowców?

Wielkie zmiany dla AKS-u

Po tym jak okazało się, że w wyniku pandemii koronawirusa
zostały odwołane rozgrywki piłkarskie od III ligi w dół, w Strzegomiu zapanował smutek, rozczarowanie i przygnębienie. Nasz
zespół bardzo dobrze sobie radził w lidze i miał spore szanse, by
zagrać w barażach o III ligę. Niestety, los chciał inaczej.

pierwszym miejscu dla Apisu
zadecydował bezpośredni bilans
pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
- AKS Strzegom najprawdopodobniej wystąpiłby w baPo 16 kolejkach aż trzy zespo- Karkonosze Jelenia Góra miały rażach również w tym sezonie
ły: AKS, Apis Jędrzychowice i tyle samo punktów – po 37. O (rok temu grał ze Śląskiem II

Planowany podział IV
ligi na grupy w sezonie
2020/21:
Wschód
• AKS Strzegom
• Sokół Wielka Lipa
• Bielawianka Bielawa
• Sokół Marcinkowice
• Unia Bardo
• Piast Nowa Ruda
• Moto Jelcz Oława
• Piast Żerniki
• Lechia Dzierżoniów
• GKS Mirków
• Orzeł Ząbkowice Śląskie

• Polonia Trzebnica
• Orzeł Prusice
• Pogoń Pieszyce
• LKS Bystrzyca Górna
• Nysa Kłodzko
• Orzeł Lubawka
• MKP Wołów
• Mechanik Brzezina
Zachód
• Apis Jędrzychowice
• Karkonosze Jelenia Góra
• Chrobry II Głogów
• Odra Ścinawa
• Sparta Grębocice
• Sparta Rudna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Górnik Złotoryja
Orkan Szczedrzykowice
KS Legnickie Pole
Kuźnia Jawor
Orla Wąsosz
Lotnik Jeżów Sudecki
Gryf Gryfów Śląski
Stal Chocianów
Prochowiczanka Prochowice
Mewa Kunice
Konfeks Legnica
Leśnik Osiecznica
Włókniarz Leśna/Victoria Ruszów

Wrocław – dop. red.), jednak
o porażce na finiszu zadecydował błąd ludzki. W 11. kolejce
zespół pokonał w Szczedrzykowicach miejscowy Orkan aż 5:0,
jednak jak się okazało – AKS
w tym spotkaniu przeprowadził siedem zmian. O sprawie
zrobiło się głośno, ale decyzja
mogła zostać podjęta tylko jedna – walkower dla Orkana. W
końcowym rozrachunku tych
punktów właśnie zabrakło do
wygrania grupy zachodniej – in-

formuje AKS na swojej stronie
internetowej.
Strzegomianie od nowego
sezonu występować będą w
grupie wschodniej, a nie jak do
tej pory – w zachodniej. Przypomnijmy, strzegomianie w

grupie legnicko-jeleniogórskiej
pojawili się w 2016 r., kończąc
rozgrywki kolejno na czwartym,
drugim, pierwszym oraz drugim
miejscu.
red

Dołączenie AKS-u Strzegom do grupy wschodniej spowoduje, że walka o awans do III ligi będzie bardzo
emocjonująca. Już nie możemy doczekać się nowego
sezonu!

Kampania „Planuję długie życie”
„Planuję długie życie” - to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej ministerstwa zdrowia. Jej celem jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw
prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory, a także zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne pod kątem nowotworowym. Ważnym aspektem tej
kampanii jest także promocja zdrowego trybu życia, zwłaszcza zdrowego odżywiania, jak i dbania o kondycję ruchową.
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Opowie o Islandii
Spotkania autorskie planowane w bibliotece przeniesiono do strefy on-line

19 czerwca 2020

Co w kinie SCK?
20.06.2020 r. (sobota)
16:00 – Sonic. Szybki jak błyskawica (DUBBING)
19:00 – Sala samobójców. Hejter
21.06.2020 r. (niedziela)
16:00 – Sonic. Szybki jak błyskawica (DUBBING)
19:00 – Sala samobójców. Hejter

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.
Elizy Orzeszkowej zaprasza na podróż on-line ze
znanym pisarzem i podróżnikiem Romanem Pankiewiczem.
Odwołane wydarzenia
kulturalne nie oznacz ają,
że bezpośredni kontakt z
kulturą jest niemożliwy. Wychodząc naprzeciw obecnej
sytuacji, sieć stwarza każdemu możliwość prezentacji
spotkań autorskich online
wystarczy jedynie dostęp do
Internetu.
- Serię spotkań autorskich
planowanych w naszej bibliotece na rok 2020 przenosimy do sfer y on-line i
zapraszamy do aktywnego
śledzenia propozycji, które
dla państwa przygotowaliśmy. Pier wsze ze spotkań
miało się odbyć ze znanym
pisar z em i podróżnikiem
panem Romanem Pankiewiczem, który zabierze Państwa w wirtualną podróż po
Islandii – informuje Regina
Puczka, dyrektor strzegomskiej biblioteki.

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Więcej o kinie:
www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa swoje
drzwi dla widzów ponownie otwiera strzegomskie kino SCK.
Ważne jednak by korzystając z tej przyjemności, robić to odpowiedzialnie. Dlatego przypominamy, by odwiedzając kino
zakładać maski na usta i nos, myć i dezynfekować ręce przed
wejściem i po wyjściu z kina, a także zachować odstęp od
innych osób min. 1,5 m. Miłego oglądania!

Zapraszamy do obejrzenia
materiału wideo:
www.youtu.be/oynkdzz5lh4
Lekkość pióra, niezwykłość narracji, bogactwo językowe i emocje

Młode Pióro 2020 dla Zuzanny Głąb
O obliczach lokalnego patriotyzmu wypowiadało się
wielu znanych i nieznanych
artystów. Dzięki organizatorom XVI Konkursu Literacko-Dziennikarskiego Moja
Mała Ojczyzna im. Beaty
Jaroszewskiej utalentowani
uczniowie dolnośląskich szkół
podstawowych i średnich mieli
okazję wyrazić swój osobisty
szacunek do regionalnego
środowiska.
Warto wspomnieć, że uczniowie szkoły podstawowej
w Goczałkowie wielokrotnie
triumfowali w tym konkursie.
Podczas tegorocznej edycji
komisja konkursowa, składająca
się z literatów, poetów i dziennikarzy związanych z regionem,
przyznała Nagrodę Główną i
tytuł Młode Pióro 2020 14letniej Zuzannie Głąb!
Lekkość pióra, niezwykłość
narracji, bogactwo językowe i
piękne emocje to tylko niektóre
cechy twórczości Zuzi, które
zostały dostrzeżone przez jury
w napisanym przez nią opowiadaniu „Tydzień z paryżanką”.
Umiejętności literackie Zuzanny są dowodem na to, że

w dobie współczesnego języka
polskiego, zdominowanego
przez erę komputera, młodzież
potrafi sprawnie i z talentem
posługiwać się bogactwem naszego języka ojczystego.
red

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy zacięcia literackiego i życzymy kolejnych pięknych sukcesów.
Nagrodzony utwór literacki powstał pod kierunkiem
nauczyciela - Agaty Zobków.

KARTKA Z KALENDARZA
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Z inicjatywą nadania patronatu św. Apostołów Piotra i Pawła miastu Strzegom wystąpiły władze duchowne i świeckie oraz mieszkańcy miasta

Święto patronów Strzegomia
Dużymi krokami zbliża się święto patronów Strzegomia - Apostołów Piotra i Pawła. Obchody
corocznie odbywają się 29 czerwca.
Strzegom uzyskał prawa miejskie w 1242 r. z rąk księżnej
Anny - wdowy po Henryku
Pobożnym. Anna nadała Strzegomiowi prawa miejskie, aby

przyspieszyć jego odbudowę po
spaleniu miasta, którego dokonali
Tatarzy w 1241 r.
Wezwania św. App Piotra i
Pawła zaczęto używać już od XIII

w. Apostołowie Piotr i Paweł pojawili się na tarczy herbu Strzegomia już w 1309 roku i widnieją na
nim do dziś, nieprzerwalnie przez
711 lat. Od tego czasu datuje się

Jego Ekscelencja abp Francesco Pio Tamburrino odczytuje akt nadania
patronatu naszemu miastu

W dniu 29 czerwca przypada Święto Patronów Miasta Strzegomia
św. App Piotra i Pawła.
Zapraszam więc poszukiwaczy i miłośników historii  z terenu gminy Strzegom do
udziału w konkursie fotograficznym: „IMIENINY PIOTRA I PAWŁA”.
Zachęcam: wykonaj fotografię przedstawiającą atrybuty świętych (klucz i miecz)
lub wizerunki świętych Apostołów Piotra i Pawła znajdujące na obiektach w przestrzeni publicznej całej gminy Strzegom. Opisz miejsce, które sfotografujesz i wraz
ze zdjęciem wyślij na adres biuletyn@strzegom.pl
Wysłanie zdjęcia oznacza zgodę na publikację fotografii w mediach gminy Strzegom (strona www.strzegom.pl, Facebook).
Każdy, kto do 30 czerwca 2020 roku prześle zdjęcie przedstawiające atrybuty lub
wizerunki świętych, otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnej wejściówki do kina
Strzegomskiego Centrum Kultury w Strzegomiu.
Zapraszam serdecznie
Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia

ich wspólny kult również w strzegomskiej świątyni, której budowę
rozpoczęto w XIII wieku.
Przypomnijmy, że ponad 700
lat później - 15 września 2002 r.
bullą papieską, odczytaną przez
abp. Francesco Pio Tamburrino
z Rzymu, kościół w Strzegomiu
ogłoszony został Bazyliką Mniejszą św. App Piotra i Pawła.
Data 16 września 2012 r. zapisała się złotymi zgłoskami
w dziejach naszego miasta. W
Strzegomiu odbyły się bowiem
uroczystości związane z 770leciem lokacji miasta, 10-leciem
nadania kościołowi św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
tytułu Bazyliki Mniejszej. W tym
roku również abp Francesco Pio
Tamburrino, Honorowy Obywatel Strzegomia, odczytał dekret
potwierdzający ogłoszenie św.
App Piotra i Pawła Patronami
Miasta Strzegomia.
- Wybranie na patronów Piotra
i Pawła oznacza wybór tych, którzy będą wiedzieli, jak przyzywać
łaskę Bożą dla tych z nas, którzy
przeżywają trudności i obawy
związane z brakiem pracy, chorobami, samotnością i trudami
wieku dojrzewania - powiedział
w homilii abp Tamburrino. Wybór tych patronów jest również przypomnieniem naszych
chrześcijańskich korzeni - dodał
hierarcha.
Uroczystości trwały wówczas
trzy dni: z mszą świętą transmitowaną przez Telewizję Polonia,
ze wspaniałym „Santo Subito”

Piotra Rubika i Diecezjalnymi
Dożynkami - wszystko po to, by
naprawdę poczuć wyjątkowość
chwili. Oto w 770-letniej historii
miasta Stolica Apostolska potwierdziła, że ma ono w osobach
św. Piotra i św. Pawła szczególnych
orędowników. Święty Piotr był
rybakiem, opoką, na której Chrystus postanowił zbudować swój
Kościół. Jego atrybutem jest klucz
do bram Królestwa Niebieskiego.
Święty Paweł był prześladowcą
chrześcijan, a po nawróceniu stał
się Apostołem Narodów. W ręku
trzyma miecz, symbol ciętego
słowa, jakim władał i narzędzia,
od którego zginął. Obydwaj święci
zginęli śmiercią męczeńską w
Rzymie, pozostając wierni najwyższym wartościom.
Z inicjatywą nadania patronatu
św. App Piotra i Pawła miastu
Strzegom wystąpiły władze duchowne i świeckie, mieszkańcy
miasta oraz grupy parafialne.
Namacalną obecność świętych
App Piotra i Pawła można dostrzec bezpośrednio w Bazylice
Mniejszej w Strzegomiu. Ich
wizerunki znajdują się na dwóch
obrazach ulokowanych w ołtarzu
głównym kościoła.
W gzymsie, wieńczącym południową ścianę prezbiterium,
widnieje średniowieczny herb
miasta Strzegomia, w postaci
kartusza trzymanego przez dwa
anioły. W kartuszu umieszczono
klucz i miecz - atrybuty patronów
miasta i bazyliki - miecz św. Pawła i klucz św. Piotra.

Uroczystości w bazylice

Niezapomniany koncert Piotra Rubika z 2012 r.

Na filarach wspierających
sklepienia nawy głównej i
transeptu umieszczono dwa
postumenty zakryte baldachimami, przeznaczone dla figur
patronów kościoła. Zapewne
były to pełnowymiarowe figury
kamienne. Obecne, wykonane w
drewnie, są młodsze - 2. połowa
XVII w. Po lewej św. Piotr, a po
prawej św. Paweł.
Na północnej ścianie nawy
głównej zachował się najbardziej okazały, ale już nie tak
czytelny jak św. Krzysztof,
fragment malowideł. Możemy
tu dostrzec sylwetki trzech
świętych, a rozpoznać św. Jana
Chrzciciela - patrona zakonu
joannitów, a obok św. Piotra i
św. Pawła - patronów świątyni.
Pozostałe postacie rozpoznać
jest trudniej.
W zewnętrznej części kościoła, w portalu zachodnim znajduje się dwustrefowy tympanon ze
sceną nawrócenia św. Pawła.
Dwa wejścia do północnej
kruchty udekorowano płaskorzeźbionymi postaciami świętych Piotra, Pawła i Katarzyny.
Święci App Piotr i Paweł
znaleźli swoje miejsce również poza Bazyliką Mniejszą
w Strzegomiu. Ich wizerunki
i atrybuty znalazły się również
na obiektach w przestrzeni publicznej miasta i gminy Strzegom.
Odnalezienie ich lokalizacji stało się tematem konkursu fotograficznego, do którego udziału
serdecznie zapraszamy.

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu ks. prałat Marek Babuśka informuje, że 29
czerwca br., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
odbędzie się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi były biskup świdnicki ks. bp Ignacy Dec. Tego dnia po mszy św. o godz.
9:00 odbędzie się w bazylice spotkanie ks. biskupa z członkami
grup parafialnych, a podczas mszy św. o godz. 17:00 młodzież
klas VIII szkół podstawowych przystąpi do sakramentu bierzmowania. Serdecznie zapraszamy!
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OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzegomia z dnia 8 czerwca 2020 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1
i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Strzegomia podaje do wiadomości wyborców informację o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Strzegom: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, Granitowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58150 Strzegom
Jaśminowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Niecała, Różana, Skalna
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Strzegom: Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego 39 - 39A nieparzyste, od 43 do końca,
Brzoskwiniowa, Ceglana, Dworcowa, Gronowska, Jagodowa, Kolejowa, Mikołaja Reja,
Mordechaja Anielewicza, Mostowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rzeźnicza, Strzelnicza,
Wałowa, Winogronowa, Władysława Sikorskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150
Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Strzegom: Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego 37E, 41 - 41C nieparzyste, Jana
Kochanowskiego, Leopolda Staffa, Stanisława Wyspiańskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150
Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Strzegom: Aleja Wojska Polskiego 1 - 8, 12A - 14B parzyste, Jarosława Dąbrowskiego,
Kościelna, Księdza Prałata Stanisława Siwca, Plac Jana Pawła II, Szkolna, Św. Anny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5, 58150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Strzegom: Aleja Wojska Polskiego 9 - 11 nieparzyste, 12, 13 - 15 nieparzyste, 16 - 37C,
38 - 42 parzyste, Legnicka 2 - 12, Leśna

Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150
Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Strzegom: 3 - go Maja, Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, Potokowa, Szarych
Szeregów, Św. Jadwigi, Rybna, Wesoła, Wolska, Wspólna, Wodna, Zielona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5, 58150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Strzegom: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Legnicka 17 - 64,
Promenada, Sosnowa
Strzegom: Bankowa, Ignacego Jana Paderewskiego od 15 do końca, Jana Matejki,
Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości, Ofiar Katynia, Parkowa, Św. Jana, Tadeusza
Kościuszki 6 - 12 parzyste, od 13 do końca, Widokowa, Wincentego Witosa
Strzegom: Czerwonego Krzyża, Ignacego Jana Paderewskiego 1 - 3A, Kamienna, Rynek,
Tadeusza Kościuszki 1 - 5, 7 - 11 nieparzyste, Słoneczne Ogrody

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31, 58-150
Strzegom

7
8
9
10
11

12

13

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31, 58-150
Strzegom
Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom

Strzegom: Bohaterów Getta, Krótka, Ogrodowa, Św. Tomasza

Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom

Strzegom: Bracka, Brzegowa 1 - 15A, Czarna, Dolna 1 - 17, Kasztelańska, Malinowa,
Stawowa, Świdnicka, Źródlana
Strzegom: Bolesława Limanowskiego, Brzozowa, Familijna, Gen. Henryka
Dembińskiego, Gen. Józefa Bema, Generała Władysława Andersa, Kwiatowa, Lipowa,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olszowa, Piekarnicza, Pogodna, Polna, Spokojna,
Słoneczna, Stefana Starzyńskiego, Wrzosowa
Strzegom: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 18 do końca, Górnicza, Jeleniogórska,
Kopalniana, Marii Konopnickiej, Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, Wydobywcza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzegowa 1, 58-150
Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzegowa 1, 58-150
Strzegom

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Jeleniogórska 19, 58-150 Strzegom

14

Goczałków

Świetlica Wiejska w Goczałkowie, ul. Rogoźnicka 17, 58-152
Goczałków
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15

Jaroszów 1 - 4, 5, 6 - 20A, od 110 do końca

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16

Rusko

Świetlica Wiejska w Rusku, Rusko 8, 58-120 Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

17

Bartoszówek, Jaroszów: 4A - 4F, 5A - 5J , 21 - 109

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, Jaroszów 98, 58-120
Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18

Goczałków Górny, Graniczna, Wieśnica

Świetlica Wiejska w Wieśnicy, Wieśnica 3B, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

19

Godzieszówek, Żelazów, Żółkiewka

Świetlica Wiejska w Żółkiewce, Żółkiewka 54, 58-150 Strzegom

20

Kostrza

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, Kostrza ul. Żeromskiego
22, 58-150 Strzegom

21

Rogoźnica

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Rogoźnica ul. Parkowa 1, 58-152
Goczałków

22

Granica, Modlęcin, Stawiska, Tomkowice

Świetlica Wiejska w Granicy, Granica 5A, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

23

Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce

Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, Międzyrzecze 2, 58-150
Strzegom

24

Stanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Świebodzka 9, 58-141 Stanowice

25

Grochotów, Olszany

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, Olszany 33a, 58-141
Stanowice

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w
gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do
dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może

zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony
do Burmistrza Strzegomia najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28
czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew SUCHYTA

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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Ul. Parkowa w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr
1649, AM-15, Obr. 3 o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów
0,4687 ha, zabudowana budynkami mieszkalnymi - segmentami
o konstrukcji drewnianej położona
w Strzegomiu przy ulicy Parkowa
1-3-5-7.
Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00019514/8.
Gmina Strzegom zobowiązuje się
do wysiedlenia osób z lokali znajdujących się w powyższych budynkach przy ulicy Parkowa 1-3-5-7 w
terminie do dnia 16.07.2021 r.
Przekazanie nieruchomości protokołem nastąpi w ciągu 7 dni licząc
od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie 3 miasta Strzegom
uchwalonego uchwałą Nr 10/13
Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 30 stycznia 2013 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest
symbolem K.19.MW/MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Granica historycznego układu urbanistycznego
przedmieścia średniowiecznego
miasta, obszar obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego
przedmieścia średniowiecznego
miasta.
Ze względu na zły stan techniczny
budynków mieszkalnych przeznaczone są one do rozbiórki.
Dla skutecznej realizacji terminu
oraz właściwej zabudowy działek
zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu
cywilnego, zastrzega się prawo
odkupu na rzecz Gminy Strzegom
w przypadku nie rozpoczęcia za-

budowy w terminie 2 lat lub nie
zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od daty nabycia gruntu
przez nabywcę. Według ustawy o
gospodarce nieruchomościami za
rozpoczęcie zabudowy uważa się
wybudowanie fundamentów, a za
zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym
zamkniętym.
Cena wywoławcza nieruchomości
410.000,00 zł
Wadium - 41.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
16.07.2020 r. o godz. 1000 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232 w nie-

Zebrano ponad 12 litrów krwi

przekraczalnym terminie do dnia
13.07.2020 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 się
po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa
własności.
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 przeprowadzo-

ny 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 z 2014 r.
poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr
74 85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na
stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom - www.strzegom.pl.
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

P o w s z e c h n y s p i s r o l n y 2 0 2 0 r.

foto: OSiR Strzegom

Podczas ostatniej „Strzegomskiej Zbiórki Krwi”, która
odbyła się 9 czerwca br., chęć
oddania krwi zgłosiło 38 osób.
Ostatecznie życiodajnym płynem podzieliło się 28 osób.
Krwiodawcy nie zawiedli
i licznie stawili się do hali
sportowej OSiR Strzegom

przy ul. Mickiewicza 2. Każdy
z uczestników akcji oddał 450
ml krwi, co dało łącznie 12,600
litra tego życiodajnego płynu.
- Wszystkim, którzy włączyli
się do akcji należą się słowa podziękowania i uznania.
Dziękujemy – podsumowują
organizatorzy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Przypomnijmy, że krew, której obecnie bardzo brakuje, można oddawać
także codziennie w dni robocze w
punkcie krwiodawstwa w Wałbrzychu.
RCKiK w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31,
58-303 Wałbrzych

tel. (74) 664 63 10
www.rckik.walbrzych.p
Godziny rejestracji dawców do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu:
poniedziałek – piątek: od 7:00 do
13:30
pierwsza sobota miesiąca: od 8:00 do
12:00

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Nabor u kandydatów na
rachmistrzów terenowych
dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie
danej gminy;
3) posiadających co najmniej
średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem
polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za
umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Bur mistrz Strzegomia gminny komisarz spisowy
- ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych w
powszechnym spisie rolnym
2020 r.

2. Kandydat jest zobowiązany
do złożenia Oświadczenia
o spełnieniu wymagania, o
którym mowa w art. 20 ust.
1 pkt 5 z dnia 31 lipca 2019
r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. (Dz. U.
poz. 1728 z 2019 roku), kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie

pod rygorem
W przypadku zgłoodpowiedzialszeń przesyłanych poności karnej
cztą należy uwzględnić
za składanie
czas dojścia przesyłki
fałszywych
pocztowej w terminie
o ś w i ad c z e ń .
określonym w ogłoszeKandydat na
niu o naborze.
rachmistrza
Dokument y, które
terenowewpł yną po terminie
go, składając
lub będą niekompletne
oświadczenie,
nie będą rozpatrywane
jest obowiąza(dec yduje data fakny do zawarcia
tycznego wpływu do
w nim klauzuurzędu).
li następującej
Ter min składania
treści: „Jestem
zgłoszeń od dnia
świadomy od1 5 . 0 6 . 2 0 2 0 r. d o
powiedzial08.07.2020 r.
ności karnej
za złożenie
Wy m a g a n e d o k u Od 15 czerwca do 8 lipca 2020
fałszywego
menty do pobrania ze
ʀɡʸőȚőŵȭɡȚőɡőžǗȔǠɱʀɡˎőɱɖǠɱȫʸƜǅȫࡊ
oświadczestrony internetowej
ǴƜɱʀƜɳˎőǠȚʀƜɡƜɱȫʸőȚˁࡒ
nia”. Klauzula
www.strzegom.pl
ĽǅȒȫɳɱǠƯƉȫʀʗʀƜǴɱˎƜǅȫʗɡˎƯƉʗǅȔǠȚˁࡑ
ta zastępuje
1. Zgłosz enie, które
poucz enie o
stanowi załącznik nr 1.
odpowiedzial2. O ś w i a d c z e n i e
ò˖ƃ˖ơǌȸȝȶˁơˁˊȟŔǌŔȥǫŔ˖ȥŔǿƎ˖ǫơɽ˖
ności karnej
o niekaralności, o
ȥŔɽʋɭȶȥǫơ spisrolny.gov.pl
za składanie
któr y m mowa w ar t.
fałszywych
20 ust. 1 pkt 5 z
oświadczeń.
dnia 31 lipca 2019 r.
Dokumenty należy złożyć 2020r.” pod adresem:
o powszechnym spisie
w zamkniętej kopercie z do- Urząd Miejski w Strzegomiu
ro l ny m w 2 0 2 0 r. ( D z .
piskiem „Nabór kandydatów ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
U. p o z . 1 7 2 8 z 2 0 1 9
na rachmistrzów spisowych w Wydział Obsługi Interesanroku )
powszechnym spisie rolnym w tów
3. K l a u zu l a inf o r mac y jna

Tacy ludzie jak Ty
˖ƎŔɭ˖ŔǿŰɽǫƴɭŔ˖ȥŔ
Ǝ˖ǫơɽǫƴƅȍŔʋ
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Rozwój gminy Strzegom w 2019 r.

19 czerwca 2020

Zasłużone absolutorium

Nie ma chyba osoby, która nie dostrzegła zmian, jakie w ubiegłym roku dokonały się na terenie całej gminy Strzegom. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu
burmistrz Strzegomia otrzymał w ostatnią środę (17.06) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. oraz wotum zaufania za realizację zadań określonych
w „Raporcie o stanie gminy za 2019 r.”. Na zdjęciach najważniejsze inwestycje i dokonania władz samorządowych na czele z burmistrzem Zbigniewem Suchytą
i jego zastępcą – Wiesławem Witkowskim.

