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w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Mariusz Kułynycz 
– pasjonat historii, fotograf i 
kolekcjoner pamiątek Ziemi 
Strzegomskiej 

 str.2

StrzeGom
O czym obrady? 

Pierwsza tegoroczna sesja 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu obfitowała w wiele 
ważnych uchwał. Czego one 
dotyczyły? 

 str.3 

StrzeGom
odnowili  
i wygrają…

Zakończyła się siódma 
edycja konkursu „Odnów 
i wygraj!”. Ogłoszenie wy-
ników już 6 lutego br.kto 
ma szansę na wielkie pie-
niądze? 

 str.4

w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

w Skrócie:

PSzok

Do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, który w Strzegomiu 
mieści się przy Al. Wojska 
Polskiego 75, można oddać 
m.in. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne i odpady wielkoga-
barytowe. 

W górach

Strzegomscy miłośnicy gór 
spędzili dwa pierwsze week-
endy nowego roku w cze-
skich Karkonoszach. To był 
bardzo udany wyjazd. 

Karmniki 

Dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 4 wraz ze 
swoimi rodzicami wspólnie 
przygotowywały karmniki 
dla ptaków. 
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Inicjatorami remontu po-
dwórka byli radni Rady Miej-
skiej w Strzegomiu: Monika 
Kozłowska i Cezary Włodar-
czyk, którzy złożyli wnioski 
w tej sprawie  do Budżetu 
Obywatelskiego na lata 2017 
i 2018. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców wymienionych 
ulic udało się w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego pozy-
skać środki finansowe na ten 
cel. Wartość robót planowa-
nych do wykonania wynosi ok. 
472 tys. zł.

Podwórko to jest jednym 
z wielu, które nie było re-
montowane od lat. Swoim 
zasięgiem obejmuje wielu 
mieszkańców, w tym dzieci. 
Jego projekt konsultowany był 
z mieszkańcami okolicznych 
budynków. - Brak parkingów 

sprawia, że samochody sta-
wiane są poza wyznaczony-
mi miejscami, niszcząc w ten 
sposób tereny zielone. Zapla-
nowane w projekcie miejsca 
parkingowe przyczynią się 
do tego, aby panował tam ład 
i porządek, a przede wszystkim 
mieszkańcy przyległych bloków 
będą mieli możliwość zaparko-
wania samochodu przy własnej 
posesji. Obecnie wszystkie 
skwerki i place położone na 
tym podwórku są zajmowane 
przez samochody osób, które 
szukają miejsc parkingowych 
poza strefą płatnego parkowa-
nia – mówi Monika Kozłowska. 
- Istotnym elementem popra-
wiającym bezpieczeństwo osób 
korzystających z podwórka 
jest zaprojektowanie i w naj-
bliższym czasie wykonanie 

chodników. Do tej pory wszy-
scy poruszają się ulicą albo 
mizernym poboczem. Nowa 
aranżacja terenów zielonych, 
zamontowanie ławek, koszy 
na śmieci stworzy w centrum 
miasta miejsce pełne uroku – 
dodaje Cezary Włodarczyk. 

Modernizacja tego podwór-
ka jest kontynuacją wyre-
montowanych już wcześniej 
przyległych ulic oraz par-
ku „Strzegomskie Planty”, 
a w niedalekiej przyszłości 
rewitalizacji terenów wzdłuż 
Strzegomki i parku przy ul. 
Kasztelańskiej. - Najważ-
niejsze korzyści płynące z tej 

inwestycji, to stworzenie przy-
jaznego otoczenia dla bardzo 
wielu mieszkańców centrum 
miasta. To sprawi, że z chęcią 
będą spędzać czas na świeżym 
powietrzu, gdzie będzie czysto 
i bezpiecznie. W przyszłości 
planowane jest zamontowanie 
monitoringu tego obszaru, 
co poprawi bezpieczeństwo 
oraz zapobiegnie dewastacji 
terenu. Dlatego warto podej-
mować takie działania, które 
tworzą przyjazne otoczenie 
dla wszystkich mieszkańców 
miasta – podsumowują zgod-
nie radni. 

red

Program realizowany był przez 
Strzegomskie Centrum Me-
dyczno-Diagnostyczne. W ra-
mach programu przebadano 103 
osoby. 40 osobom pobrano ma-
teriał do badań histopatologicz-
nych. Pacjenci z rozpoznanymi 
chorobami onkologicznymi zo-
stali skierowani do specjalistycz-
nych ośrodków onkologicznych 
i poddani dalszej terapii. Na-
tomiast uczestnicy programu 

z jednostkami chorobowymi 
nieonkologicznymi są pod stałą 
opieką lekarzy Strzegomskiego 
Centrum Medyczno-Diagno-
stycznego. – Biorąc pod uwagę 
tegoroczne wyniki badań oraz 
dane z lat poprzednich uwa-
żam, że program ten jest bardzo 
potrzebny, tym bardziej, że jest 
prowadzony w tak szerokim za-
kresie medycznym – mówi Da-
riusz Gajecki, prezes SCMD. 

Oczekiwany remont

Ilu mieszkańców „wygrało z rakiem”?

To podwórko jest jednym z tych, które nie były remontowane od lat. Teraz się to zmieni!

Dzięki realizacji tego programu udaje się wcześnie wykrywać choroby i rozpoczynać leczenie 

Pierwszy wniosek w sprawie remontu podwórka w 2015 r. złożyła do Bu-
dżetu Obywatelskiego mieszkanka Strzegomia, jednak wtedy nie zyskał 
on poparcia. W 2017 r. ogłoszono przetarg na remont tego podwórka, 
jednakże w terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Podsumowano program onkologiczny „Wygraj z rakiem”, 
który był realizowany w gminie Strzegom w 2017 r. Władze 
gminy oraz Rada Miejska każdego roku przeznaczają środki 
na ten cel. 

Jedno z największych podwórek w Strzegomiu – zlokalizowane pomiędzy ulicami: Świdnicką, Bohaterów Getta, 
Krótką, Rynkiem i Ogrodową – będzie w końcu zmodernizowane. Roboty już się rozpoczęły i potrwają do końca 
sierpnia 2018 r. Wykonawcą przebudowy podwórka jest strzegomska firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o. 
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5 i 8 stycznia br. w Rynku poli-
cjanci interweniowali w stosunku 
do kierowców tirów niestosują-
cych się do znaku B-18 zakaz 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej 
masie całkowitej ponad 3,5 t. 
Kierowcy wjeżdżali od strony ul. 
św. Anny oraz ul. Świdnickiej.

8 stycznia br. ok. godz. 15.20 
w Rynku na wysokości pręgie-
rza interweniowali policjanci 
w stosunku do kierowcy, który 
pozostawił auto na przejściu dla 
pieszych tak, że osoby z wózkiem 
musiały iść po ulicy. 

16 stycznia br. ok. godz. 7.40 
w rejonie skrzyżowania ul. Pro-
menada-Kościuszki kierujący 
pojazdem osobowym cofając 
uderzył w słupek wraz ze zna-
kami drogowymi. Słupek został 
całkowicie uszkodzony. Kierow-
ca pojazdu odjechał z miejsca 
zdarzenia. Zapis z monitoringu 
zabezpieczono i przekazano do 
wyjaśnienia Policji w Strzego-
miu.

23 stycznia br. ok. godz. 12.45 
kierujący pojazdem osobowym 
w Rynku wykonywał na każdym 
skrzyżowaniu oraz przejściu dla 
pieszych tzw. drift, nie zważając 
na pieszych znajdujących się 
w pobliżu. Materiał z monito-
ringu z numerem rejestracyjnym 
pojazdu oraz sylwetką kierowcy 

został prze-
kazany Policji.

23 stycznia br. o godz. 
16.50 na ul. Leśnej w zatoce 
przystankowej parkowały pojazdy 
osobowe, utrudniając przewoź-
nikom zatrzymanie się w niej, 
aby mogli wysiąść pasażerowie. 
Interweniowali policjanci z Strze-
gomia.

24 stycznia br. ok. godz. 11.20 
w rejonie skrzyżowania ul. Rynek-
Świdnicka kierujący pojazdem 
osobowym przejechał w poprzek 
przejścia dla pieszych, wzdłuż 
chodnika, a następnie zaparkował 
pojazd na zakazie zatrzymywania 
się B-36. Zapis z monitoringu 
przekazano Policji. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie….. Okiem strzegomskich kamer

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. W tym numerze Mariusz Kułynycz 
– pasjonat historii, fotograf i kolekcjoner pamiątek Ziemi Strzegomskiej.

Miejsce urodzenia: Strzegom
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: muzyka, dzieje Ziemi Strzegomskiej, fotografia, kolekcjonowa-
nie przedmiotów związanych z naszym regionem, podziemia, rower.
Największy sukces: moja małżonka Renatka, rodzina, wydanie 
z własnych środków pocztówek o Strzegomiu (14 wzorów).
Największa porażka: trudno powiedzieć.
Największe marzenie: jest ich trochę, na obecną chwilę to skoń-
czyć remont mieszkania.
Książka czy film: muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka, książki 
o historii Strzegomia i okolic.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zleżało ode mnie, to chciał-
bym, żeby: ludzie nie mieli większych problemów w znalezieniu 
satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy oraz mieszkań. 
Co podoba mi się w Strzegomiu: przeszłość i dziedzictwo kultu-
rowe naszego miasta i regionu.
Co mnie denerwuje w Strzegomiu: słabe zaplecze turystyczne, 
niedostateczna ochrona i promocja miejskich zabytków – mury 
obronne są odrestaurowane tylko z jednej strony, waląca się baste-
ja przy wiadukcie kolejowym; umiarkowane wsparcie i promocja 
lokalnych artystów.

3 stycznia br. grupa związ-
kowa spotkała się w celu pod-
sumowania działalności kul-
turalno-turystycznej w 2017 r. 
Tydz ień  późnie j  emer y-
ci uczestniczyli w Jasełkach 
wystawionych przez dzieci 
w Publicznym Przedszkolu 
nr 3. 17 stycznia członkowie 
PZERiI odbyli wycieczkę do 
Hydropolis we Wrocławiu, 
a dzień później rozpoczęli 
cykl potańcówek pod nazwą 

„Czwartkowe Fixe” w Restau-
racji Syrena.

- Zapraszamy na kolejne po-
tańcówki. Organizowane impre-
zy cieszą się wielkim powodze-
niem. Mamy szansę realizować 
własne zainteresowania i na-
wiązywać kontakty towarzyskie. 
Uczymy się również funkcjono-
wania w grupie – informuje Eu-
genia Zasińska, przewodnicząca 
PZERiI w Strzegomiu. 

red

Aktywni strzegomscy emeryci
– Organizowane imprezy cieszą się wielkim powodzeniem – mówi Eugenia Zasińska, przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Strzegomiu
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

STYCZEŃ – LUTY 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

28.01-03.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

04.02-10.02 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/ 857-19-64

11.02-17.02 Przy 
Fontannie 

Al. Wojska Polskiego 
37E/31 tel. 74/ 661-46-98 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Przypominamy, że od lutego 
2017 r. mieszkańcy Strzegomia 
mogą osobiście dokonywać 
odczytów jakości powietrza. 
Na terenie Urzędu Miejskiego, 
na parterze, jest zainstalo-
wana tablica elektroniczna, 
która na bieżąco wyświetla 
wyniki modelowania jakości 
powietrza. 

red

Mieszkańcu! Sprawdź 
stan powietrza

Telewizję Internetową Strzegom 
można oglądać za pośrednictwem 
serwisu www.strzegom.pl (kanał 
YOUTUBE znajduje się na stronie 
głównej, pod banerem WAŻNE).

Nowości w 
TV Strzegom
- Ferie zimowe w SCK
- Zapowiedź rozstrzygnięcia tegorocznej 

edycji konkursu „Odnów i wygraj”
- Przebudowa budynku komunalnego na 

mieszkania socjalne w Jaroszowie
- Zapowiedź 5. edycji „Strzegomskiego 

Maratonu Zumba Love”
- Metamorfoza Publicznego Przedszkola 

nr 2 w Strzegomiu

Jeden procent to jeden z przy-
wilejów, z którego mogą korzystać 
organizacje pozarządowe. Podat-
nicy rozliczający się z Urzędem 
Skarbowym powinni pamiętać, że 
korzystając z odpisu mogą pomóc. 
1% jest przywilejem, dzięki które-
mu każdy z nas może samodzielnie 
zadecydować do kogo trafi część 
podatku dochodowego. Aby móc 
przyjmować 1% podatku docho-
dowego, organizacja musi mieć 
m. in. status organizacji pożytku 
publicznego (OPP) i spełnić inne 
dodatkowe wymagania.

Aktualny wykaz OPP uprawnio-
nych do otrzymywania 1% podatku 

znajduje się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Zachęcamy, aby dokonywać od-
pisu na strzegomskie organizacje, 
które również znajdują się na wy-
kazie. Wniosek o przekazanie 1% 
podatku znajduje się na końcu 
każdego zeznania rocznego. Zgod-
nie z przepisami można wykazać 
tylko jedną OPP. Podatnicy jedyne, 
o czym muszą pamiętać, to numer 
KRS organizacji, a jeśli chcieliby 
przekazać 1% na konkretne subkon-
to, wtedy należy dodatkowo podać 
cel szczegółowy 1%.

MKs

Przekaż 1% organizacjom

O nagrodzonych uczniach, 
studentach i sportowcach pisze-
my na innych stronach „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”.

OSiR spółką z o. o.
Jedną z najważniejszych 

uchwał, którą podjęli radni było 
utworzenie spółki pn. „Ośrodek 
Sportu i Rekreacji spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością”. 
Przedmiotem podstawowego 
działania spółki będzie świad-
czenie usług o charakterze 
użyteczności publicznej 
w zakresie sportu, re-
kreacji, rehabilitacji 
i szeroko rozumianej 
kultury fizycznej. Je-
dynym wspólnikiem 
spółki będzie gmina 
Strzegom. Początkowy 
kapitał zakładowy spółki 
wynosić będzie 383.000,00 zł 
i zostanie pokryty wkładem pie-
niężnym tej samej wysokości ze 
środków budżetu naszej gminy 
na rok 2018.
OSA w gminie?

Radni przegłosowali uchwałę 
dot. zabezpieczenia środków 
finansowych na zadania w ra-
mach „Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA), EDYCJA 
2018”, ogłoszonego przez mi-
nisterstwo sportu i turystyki. 
Dzięki tej uchwale gmina Strze-
gom będzie mogła aplikować 
o dofinansowanie w ramach 
w/w programu. W planach jest 
utworzenie 2 stref aktywności: 
przy ul. Anielewicza w Strzego-
miu oraz w Godzieszówku.

Ważne infrastruktura 
drogowa

Dwie kolejne uchwały dot. 
udzielenia pomocy powiato-
wi świdnickiemu - w formie 
dotacji celowej - na realizację 
zadań związanych z infrastruk-
turą drogową na terenie gminy 
Strzegom. Pierwsza z nich 
związana jest z przebudową 
drogi powiatowej nr 2884D na 

odcinku 
Pasieczna - Stanowice, która 
jest w złym stanie technicznym. 
Pomoc finansowa wyniesie 60 
tys. zł. Druga dot. budowy 
chodników przy drogach po-
wiatowych w miejscowościach: 
Międzyrzecze i Stanowice. Ich 
brak stanowi duże utrudnienie 
dla ruchu pieszych, jak również 
zagraża ich bezpieczeństwu. 
W tym przypadku pomoc fi-
nansowa wyniesie 190 tys. zł. 

Nowe drogi gminne 
publiczne

Radni  pod ję l i  również 
uchwałę ws. zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych. 
Mowa o  3 drogach gmin-
nych wewnętrznych, któ-

re od teraz są już drogami 
gminnymi publicznymi tj.: ul. 
Szkolna w Rogoźnicy, odcinek 
ul. Szkolna – ul. Spacerowa 
w Goczałkowie w terenie za-
budowanym oraz odcinek ul. 
Ceglanej w Strzegomia – od 
wjazdu z Al. Wojska Polskiego 
do posesji nr 29.

Budżet, sprawozdania, 
zmiany miejscowego planu

Na czwartkowej sesji pod-
jęto także inne uchwały: 

ws. zmian wielolet-
niej prognozy fi-
nansowej gminy 
Strzegom na lata 
2018-2026; zmian 
budż e tu  gminy 

Strzegom na 2018 
rok; sprawozdania 

z prac stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strze-

gomiu za 2017 rok; planu 
pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu na 
2018 rok; uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie 
4 miasta Strzegom; ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania 
dotacji niepublicznym oraz 
publicznym szkołom, przed-
szkolom i innym formom 
wychowania przedszkolnego 
prowadzonym przez osoby 
fizyczne i prawne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystywania; zmiany 
uchwały w sprawie poboru 
w drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i le-
śnego; przystąpienia do zmia-

ny miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie 
wsi Graniczna.

red

Obradowali strzegomscy radni
Jedną z najważniejszych uchwał, którą podjęli radni było utworzenie spółki pn. „Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Szczegółowa treść wszystkich uchwał podejmowanych na 
sesji przez Radę Miejską znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 25 stycznia br., 
obfitowała w wiele ważnych uchwał. W pierwszej części posiedzenia wręczono nagrody 
dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia oraz stypendia i nagrodę dla najlepszych 
sportowców naszej gminy.
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Masz wpływ!
Duża część podatku do-

chodowego od osób fizycz-
nych zostaje przekazana do 
budżetu gminy Strzegom. 
W 2018 r. jest to kwota ok. 
19 mln złotych w budżecie. 
Drogi mieszkańcu, złóż de-
klarację podatkową PIT za 
rok 2017 w Urzędzie Skar-
bowym w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gmi-
ny Strzegom JAKO MIEJ-
SCE ZAMIESZKANIA. 
Twoje pieniądze zostaną 
przeznaczone na budżet 
obywatelski, kulturę, rozwój 
infrastruktur y, utrzyma-
nie zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, trasy 
rowerowe, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia i edukację 
dzieci. 

Elektroniczna Karta
O d  1 

stycznia 
2018  r. 
w e s z ł y 
w życie 
przepisy 
dotyczą-
ce możliwości przyznawania 
członkom rodzin wielodziet-
nych elektronicznej Karty 
Dużej Rodziny, która bę-
dzie miała formę aplikacji na 
smartfony. 

Karta Dużej Rodziny będzie 
dostępna w dwóch formach: 
tradycyjnej (tj. plastikowej) 
i elektronicznej.

Powierzchnia użytkowa przed-
szkola będzie liczyć ponad 1900 
m kw. W jego skład wejdzie m. 
in.: 6 sal przedszkolnych i żłob-
kowych, sala wielofunkcyjna, sale 
zabaw, antresole, szatnie, zaplecze 
kuchenne, gabinet pielęgniarki 
i logopedy, pomieszczenia biu-
rowe i techniczne. Na terenie 
przy przedszkolu powstaną m. 
in. 3 place zabaw dostosowane 
do różnych grup wiekowych, 
zjeżdżalnie terenowe i amfiteatr 
terenowy, sad owocowy oraz 
ogrody „ptasi” i „motyli”. 

- Niedawno zakończono wy-
lewanie płyty fundamentowej 
pod całość inwestycji. Jest ona 
już uzbrojona i zaizolowana. Roz-
począł się już etap murowania 
ścian parteru i kolejnych kon-

dygnacj – informuje Marzena 
Przybyłowska – Kołodziejczyk 
z Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Całkowita wartość zadania 
to ok. 17 mln zł. Wniosek, zło-

żony przez gminę o dofinan-
sowanie tej inwestycji, uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 
10,3 mln zł! Inwestycję planuje 
się zakończyć w listopadzie 
2018 r.

red

Dzięki pozyskanym środkom 
po raz kolejny zorganizowano 
zimowisko dla 90 dzieci z trzech 
szkół. Zimowy wypoczynek trwał 
od 15 do 19 stycznia. Podczas 
pobytu na zimowisku dzieci 
uczestniczyły w wycieczce na 
krytą pływalnię w Żarowie oraz 

zwiedziły zamek Książ. Wzię-
ły udział w seansie filmowych 
w SCK, a także w zajęciach na 
lodowisku. Dodatkową atrak-
cją były warsztaty decoupage. 
Zabawom na hali, lodowisku 
i pływalni nie było końca, to-
warzyszyły im salwy śmiechu  

i mnóstwo beztroskiej dziecięcej 
radości. - Zarząd Stowarzyszenia 
składa serdeczne podziękowania 
władzom miasta oraz Elżbiecie 
Smyk, dyrektorowi PSP nr 2 za 
życzliwą współpracę i okazane 
wsparcie – mówi Małgorzata 
Wyrwa ze stowarzyszenia. 

Przedszkole w budowie

Zimowisko dla naszych dzieci 
Dzięki pozyskanym środkom po raz kolejny zorganizowano zimowisko dla 90 dzieci z trzech szkół. Było fantastycznie

Do najnowszej edycji kon-
kursu (za 2017 r.) wpłynęło 
25 zgłoszeń, 16 w I katego-
rii zgłoszeniowej – budynki 
wielorodzinne, 9 zgłoszeń w 
II kategorii zgłoszeniowej – 
budynki jednorodzinne.

W dotychczasowych sze-
ściu edycjach odnowiono w 
sumie 63 budynki, z czego 
5 2  t o  b u d y n k i  w i e l o ro -
dzinne, zaś 11 to budynki 
jednorodzinne (prywatne). 
W sumie gmina Strzegom 
przeznacz yła  z e  swojego 
budżetu kwotę  1 ,22 mln 
zł na nagrody w tym kon-
kursie.

Przypomnijmy, że w ubie-
głorocznej edycji konkursu 
„Odnów i wygraj!” uczestni-
czyło 13 Wspólnot Miesz-
kaniowych oraz 4 właścicie-
li domów jednorodzinnych 

(w sumie 17 uczestników). 
Łączna wysokość  nagród 
wyniosła 278 tys. zł.

Laureaci edycji konkursu za 
2016 r.:

kategoria - budynki wielo-
rodzinne
•	 1.	 miejsce	 -	 Wspólnota	

Mieszkaniowa ul. Al. Woj-
ska Polskiego 51 - nagroda 
40 tys. zł

•	 2.	 miejsce	 -	 Wspólnota	
Mieszkaniowa ul. Witosa 
2 - nagroda 30 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Le-
gnicka 9 - nagroda 30 tys. 
zł

•	 3.	 miejsce	 -	 Wspólnota	
Mieszkaniowa ul. Al. Woj-
ska Polskiego 27a - 35 - na-
groda 20 tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-

nota Mieszkaniowa ul. Gór-
nicza 3 - nagroda 20 tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Ma-
tejki 1, Paderewskiego 33a 
- nagroda 20 tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Pa-
derewskiego 39-39a-39b 
- nagroda 20 tys. zł

•	 4.	 miejsce	 -	 Wspólnota	
Mieszkaniowa ul. Kopernika 
11 w Kostrzy - nagroda 15 
tys. zł

•	 4.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Ofiar 
Katynia 3 - nagroda 15 tys. 
zł

•	 4.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Ofiar 
Katynia 5 - nagroda 15 tys. 
zł

•	 4.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Ko-
ściuszki 39 - nagroda 15 tys. 
zł

•	 4.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. 3 
Maja 4 - nagroda 15 tys.

•	 5.	 miejsce	 -	 Wspólnota	

Mieszkaniowa Rusko 63 - 
nagroda 3 tys. zł

kategoria - budynki jednoro-
dzinne

•	 1.	miejsce	-	Piotr	Kania,	ul.	
Kościuszki 47 - nagroda 7 
tys. zł

•	 2.	miejsce	-	Beata	i	Jarosław	
Osoba, ul. Al. Wojska Pol-
skiego 94 - nagroda 5 tys. 
zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	-	Danuta	
i Andrzej Glińscy, Graniczna 
4 - nagroda 5 tys. zł

•	 3.	miejsce	-	Monika	i	Rafał	
Iwaniccy, ul. Szkolna 3 w 
Goczałkowie - nagroda 3 
tys. zł

Odnowili budynki, mogą wygrać
W 6 edycjach konkursu „Odnów i wygraj!” na wygrane przeznaczono ponad 1,22 mln zł. Odnowiono w sumie 63 budynki, z czego 52 to budynki wielorodzinne

Niedawno zakończono wylewanie płyty fundamentowej pod całość inwestycji. Jest ona już uzbrojona i zaizolowana
„Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z odziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”

Trwa budowa nowego strzegomskiego przedszkola z oddziałem żłobkowym. Nowo-
czesny budynek zastąpi ponad 20-letni, w którym mieściło się do niedawna Publiczne 
Przedszkole nr 4.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Al. Wojska 
Polskiego 51 w Strzegomiu – ubiegłoroczny 
zwycięzca

Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego roku kalendarzo-
wego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy lutego następnego roku. Środki na nagrody 
pieniężne pochodzą z budżetu gminy Strzegom. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarząd-
cy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje 
położenie, architekturę albo historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, 
warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony.

Zakończyła się siódma edycja konkursu „Odnów i wygraj!” 
za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony 
kultury materialnej gminy Strzegom. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 6 lutego br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

W wyniku wygranego konkursu na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci  
i młodzieży, Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom otrzy-
mało dofinansowanie w wysokości 10.415,00 zł ze środków publicznych naszej 
gminy. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

mieszkaniec: witam. mam dwa 
pytania. kiedy na swoje miejsce 
wróci ogrodzenie przy pomniku 
św. jana w rynku? czy sprawca 
zniszczenia tego ogrodzenia został 
pociągnięty do odpowiedzialności? 
mam wrażenie, że sprawa jest na 
dobrej drodze do rozmydlenia.

Niestety, nie wróci. Na to ogro-
dzenie, które było, nie zgodziła 
się konserwator zabytków. Jej 
zdaniem - jeśli chcemy, to powin-

niśmy wrócić do przedwojennego 
ogrodzenia, jeśli nie – to ma zostać 
tak jak jest. Zdecydowałem, że 
będzie tak jak jest. Jeśli chodzi 
o uszkodzenia, to kierowca zapłacił 
z własnego ubezpieczenia kwotę, 
która wpłynęła do kasy urzędu. 
Co do kolizji czy wypadku, jakie 
konsekwencje poniósł, to nie 
wiem – to jest sprawa Policji. Nic 
nie rozmydlam i na ten temat już 
pisaliśmy w naszym biuletynie. 

michu: Proszę o szczegółową 
informację na stronie osir-u i ta-
blicę na stadionie o godzinach, 
w jakich włączone jest oświetlenie 
na stadionie. wczoraj biegałem po 
bieżni od 19.30 i o 20 zrobiło się 
ciemno. Przez 30 min biegałem 
w ciemnościach. na małym boisku 
i lodowisku światło paliło się dalej, 
ponieważ dalej były używane.

Zgodnie z regulaminem Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu górna płyta i bieżnia w okre-
sie jesienno-zimowym tj. od 1 
listopada do 31 marca czynne są 
od godz. 7.00 do godz. 20.00. Po 
tym czasie przebywanie na górnej 
płycie i bieżni jest zabronione. 
Regulamin umieszczony jest w wi-
docznym miejscu przy wejściu na 
górną płytę boiska. Dodam, że 

od 1 kwietnia do 31 października 
górna płyta i bieżnia są czynne od 
godz. 6.00 do godz. 22.00. 

Piotr: witam panie burmistrzu! 
dziękuję za odpowiedź w sprawie 
komunikacji na linii strzegom 
- świebodzice przez olszany. 
jednak pana odpowiedź to chowa-
nie głowy w piasek, na zasadzie 
wiemy, że jest problem, ale nic nie 
możemy zrobić. A jak przewoźnik 
da do zatwierdzenia jeden kurs 
dziennie na tej linii, to też nie bę-
dzie można nic z tym zrobić ? czy 
nie można pomyśleć o częściowym 
dotowaniu nierentownych linii 
(choć czy są one nierentowne, to też 
sprawa dyskusyjna). na gminie 
ciąży obowiązek zapewnienia 
mieszkańcom komunikacji publicz-
nej. w XXi skandalem jest, że ludzie 
mieszkający parę kilometrów od 
miast mają dalece utrudnioną moż-
liwość dojazdu do tych miast. no, ale 
jak się nic nie da zrobić, to trudno. 
Pozdrawiam serdecznie. 

W chwili obecnej na terenie 
gminy funkcjonuje transport 
osobowy prowadzony przez pry-
watnych przewoźników. Obsługa 
linii komunikacyjnych wynika 
z opłacalności wykonywanych 
przewozów. W przypadku likwi-

dacji kursu gmina nie ma możli-
wości wpłynąć na przewoźnika, by 
utrzymał nieekonomiczny kurs. 
Podobna sytuacja ma miejsce 
w okolicznych miejscowościach. 

iwona: dzień dobry. Panie 
burmistrzu, codziennie chodzę 
przy nowo wyremontowanej 
drodze przy ul. Paderewskiego 
i ciągle zastanawiam się, dlaczego 
na odcinku targowisko-parking 
płyty chodnikowe zostały wyko-
nane przy krawężniku, a znaki 
drogowe na środku chodnika. czy 
nie powinno być odwrotnie? czy 
projektanta nie poniosła fantazja 
na tym 100-metrowym odcinku. 
czy nikt na etapie realizacji tego 
nie zauważył? jestem przekona-
na, że wiele osób „przedzwoni” 
za przeproszeniem w te znaki 
i również - jak ja - będą się o to 
pana pytać. Pozdrawiam.

Na odcinku targowisko-par-
king rzeczywiście słupki znaków 
drogowych zostały odsunięte od 
jezdni poza pas chodnika z płyt 
granitowych. Znaki celowo zosta-
ły wyciągnięte poza lokalizację płyt 
granitowych w celu umożliwienia 
przejazdu np. wózków dziecięcych 
wyznaczonym ciągiem z płyt 
granitowych. 

michu: witam. skąd ta dyskote-
ka na ul. św. jadwigi? nowe lampy 
mają różne odcienie światła (biały 
i żółty), jedna nie pali się wcale. jak 
to zostało odebrane?

Oprawy zostały wymienio-
ne podczas awarii oświetlenia. 
Powyższa sprawa została już 
zgłoszona do wykonawcy, który 
ma pilnie podjąć działania w celu 
wymiany opraw. Nieświecąca 
oprawa zostanie naprawiona. 

kierowca zawodowy: Panie 
burmistrzu, już nawet nie proszę, 
ale żądam naprawy drogi łączącej 
strzegomskie kamieniołomy z dro-
gą na Żelazów. na jesień jakaś 
ekipa zasypała dziury zmielonym 
asfaltem, ale zrobili to niedbale 
i znowu jest pełno dziur! wyjazd 
z tej drogi w stronę strzegomia 
(obok wieży tel. komórkowych) jest 
tragiczny. na rogu stoi drzewo, 
które skutecznie utrudnia wyjazd, 
muszę łamać się na dwa razy, 
żeby wyjechać, a i tak przednimi 
kołami jadę po rowie, tamując ruch 
strzegom-kostrza. to drzewo 
należy usunąć. kiedyś można 
było pojechać asfaltem między ka-
mieniołomami, dlaczego ta droga 
jest zablokowana? Płacę podatki 
za ciężarówkę i muszę jeździć 

po dziurach! Proszę postarać się 
o dof inansowanie z unii euro-
pejskiej, położycie wtedy tam asfalt 
i miejsce na ścieżkę rowerową też 
się znajdzie. 

Szanowny panie! Ekipa wyko-
nująca doraźną naprawę w okresie 
jesiennym 2017 r. zrobiła to w taki 
sposób, aby na jakiś czas poprawić 
stan tej drogi. Jak zapewne panu 
wiadomo, jest to droga o na-
wierzchni nieutwardzonej, a więc 
i nietrwałej. Zabiegi dokonywane 
przez gminę mają na celu za-
pewnić przejazd tym odcinkiem 
drogi. Z chwilą pojawienia się 
sprzyjających warunków po-
godowych gmina przystąpi do 
powierzchniowego wyrównania 
nawierzchni. Pozyskanie dodat-
kowych środków nie jest takie 
proste, jak się panu wydaje i jest 
w dużej mierze uzależnione od 
położenia i przeznaczenia drogi. 
Niestety w tym przypadku szanse 
są małe, ale nie jest to niemożli-
we. Zaznaczyć należy, że gmina 
w pierwszej kolejności pozyskuje 
środki zewnętrzne na drogi, przy 
których zlokalizowane są budynki 
mieszkalne, a drogi tego typu nie-
stety muszą trochę poczekać. Nie 
da się zrobić wszystkiego w tak 
krótkim czasie. 

Burmistrz Strzegomia rozstrzy-
gnął trzeci otwarty konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
z obszaru przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym 
w 2018 roku. Z budżetu gminy 
Strzegom na organizację pozalek-
cyjnych zajęć sportowo-rekreacyj-
nych oraz prowadzenie grup i zajęć 
terapeutycznych przeznaczono 
kwotę ok. 85 tys. zł. 
Zadanie 1. Propagowanie zdro-
wego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej z rodzin 
niewydolnych wychowawczo do-
tkniętych skutkami alkoholizmu, 
narkomanii poprzez organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych.
Uczniowski Klub Sportowy LO 
Strzegom – 23.000, 00 zł 
Zadanie będzie polegało na realiza-
cji dodatkowych zajęć sportowych 
i rekreacyjnych dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z gminy Strzegom: m. 
in.: zajęcia z samoobrony, zajęcia 
z piłki nożnej, zajęcia muzycz-
no-instrumentalne, wyjazd na 
poligon w Żaganiu, na strzelnicę 
do Świdnicy, wyjazd na paintballa 
do Jawora.

Zadanie 2. Prowadzenie Grupy 
Motywacyjnej dla osób z pro-
blemem alkoholowym i narko-
manii.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
Oddział Powiatowy w Wałbrzychu 
– 16.480,00 zł
Zadanie będzie polegało na orga-
nizacji spotkań grupowych i indy-
widualnych we wskazanym przez 
gminę Strzegom lokalu. Odbywać 
się będą rozmowy edukacyjno-mo-
tywacyjne, diagnozy, sesje rodzinne 
i indywidualne. Udzielane będą 
również porady prawne i admi-
nistracyjne. Prowadzony będzie 
trening asertywnych zachowań. 

Zadanie 3. Prowadzenie Grupy 
Wsparcia dla osób współuza-
leżnionych i ofiar przemocy do-
mowej.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
Oddział Powiatowy w Wałbrzychu 
– 8.240,00 zł
Zadanie będzie polegało na or-

ganizacji środowych spotkań we 
wskazanym przez gminę Strzegom 
lokalu, podczas których udzielane 
będzie wsparcie kobietom współ-
uzależnionym, dorosłym dzieciom 
alkoholików oraz ofiarom prze-
mocy domowej w ich bieżących 
problemach. Prowadzone będą 
zajęcia edukacyjne nt. choroby 
alkoholowej i narkomanii, a także 
rozmowy terapeutyczne. 

Zadanie 4. Prowadzenie Punktu 
Interwencji Kryzysowej.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
Oddział Powiatowy w Wałbrzychu 
– 20.720,00 zł
Zadanie będzie polegało na za-
pobieganiu przemocy domowej, 
dawaniu wsparcia ofierze prze-
mocy domowej, interweniowaniu 
w domu i w różnych instytucjach, 
prowadzeniu zajęć edukacyjnych, 
motywowaniu do podjęcia lecze-
nia, udzielaniu porad administra-
cyjnych, prawnych i sądowych, 
diagnozowaniu symptomów cho-
robowych.

Zadanie 5. Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych w placów-
kach szkolnych.
Stowarzyszenie Pedagogów i Psy-
chologów Gminy Strzegom – 
13.000,00 zł
Zajęciami socjoterapeutycznymi 
objęci będą uczniowie 6 placówek 
oświatowych: PSP 3, PSP 4, PSP 
Olszany, PSP Jaroszów, PSP Ko-
strza i PSP Goczałków. Będą się 
one odbywały od lutego do grudnia 
2018 r. Zaplanowano dwa wyjazdy 
na zajęcia edukacyjne w Zamku 
Książ.

* * *

Koło Przyjaciół Dzieci „Coper-
nicus” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
– 3.000,00 zł
Zadanie będzie polegało na orga-
nizacji cyklicznych spotkań socjo-
terapeutycznych prowadzonych 
dla uczniów klas 1-7 i oddziałów 
gimnazjalnych PSP nr 2 w Strze-
gomiu. Terapią pedagogiczną 
zostanie objętych 50 uczniów. 

red

Przeciw uzależnieniom 

Już sama nazwa DKF-u 
wskazuje na rodzaj prezento-
wanych w jego ramach filmów. 
Kino offowe, niekomercyjne 
i niezależne stanowi tu re-
pertuar, gromadzący w każdy 
drugi czwartek miesiąca coraz 
liczniejszą publiczność. Przez 
ostatni rok (z wyjątkiem sierp-
nia), raz w miesiącu miłośnicy 
kina mieli okazję obejrzeć cie-
kawy film, nierzadko stanowią-
cy niskobudżetową produkcję, 
ale ukazującą w niezwykły, 
artystyczny sposób, wizję świata 
wykreowaną przez jego twór-
ców. DKF stwarza zatem okazję 
do obejrzenia obrazów, które 
inaczej nie trafiłyby do naszego 
kina, a czasami są nawet niedo-
stępne w multipleksach. Każdy 
seans jest poprzedzany krótkim 

wstępem, przybliżającym film i 
jego twórców. Po filmie publicz-
ność ma możliwość wyrażenia 
swojej opinii, podzielenia się 
wrażeniami i dyskusji. Nie 
jest ona obowiązkowa, ale na 
pewno warto posłuchać, co 
mówią inni. 

Podkreślić należy także duży 
rozrzut tematyczny i gatun-
kowy dzieł prezentowanych 
na ekranie strzegomskiego 
DKF-u. Wyświetlane były 
różne filmy – od niszowych po 
duże hollywoodzkie produkcje, 
polskie i zagraniczne, w tym 2 
animacje, dokument, a nawet 
film niemy z 1927 r. z muzyką 
graną na żywo. Każdy wywo-
ływał dyskusję, czasem bardzo 
ożywioną. Większość z filmów 
nagradzano lub nominowano 

do nagród na polskich i zagra-
nicznych festiwalach. Z miesią-
ca na miesiąc przybywa widzów. 
Zaczęło się od kilku osób, a na 
ostatnią projekcję sprzedano 
ponad 70 biletów. 

W pierwszym roku działal-
ności można było obejrzeć w 
sumie 11 filmów:
luty 2017 r. - „Ja, Olga Hep-
narova”
marzec 2017 r. - „Metropolis”
kwiecień 2017 r. - „Paterson”

maj 2017 r. - „Moonlight”
czerwiec 2017 r. - „Ukryte 
piękno”
lipiec 2017 r. - „Czerwony 
żółw”
wrzesień 2017 r. - „Królewicz 
Olch”
październik 2017 r. - „Ptaki 
Śpiewają w Kigali”
listopad 2017 r. - „Twój Vin-
cent”
grudzień 2017 r. - „Biegacze”
styczeń 2018 r. - „Najlepszy”

Strzegomski klub filmowy ma już rok
Z miesiąca na miesiąc przybywa widzów. Na ostatnią projekcję sprzedano ponad 70 biletów

Już od roku w kinie Strzegomskiego Centrum Kultury 
działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Pierwsza projekcja w 
ramach DKF-u, którego twórcy przyjęli nieco prowokacyjną 
nazwę „Strzegomski seans kinOFFy”, odbyła się 2 lutego 
2017 roku. 

Zapraszamy na kolejną projekcję 8 lutego o godz. 18.00. Tym razem będzie to 
film pt. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” Paolo Genovese z udziałem 
m. in. polskiej aktorki żyjącej i pracującej we Włoszech – Kasi Smutniak. 

Zachęcamy do udziału w DKF-e wszystkich chętnych, ale szczególnie osoby, 
które jeszcze nie miały okazji uczestniczyć w jego spotkaniach bądź w ogóle 
nie były w strzegomskim kinie. Zależy nam też na szerszym udziale osób mło-
dych, ponieważ średnia wieku widzów DKF-u jak dotychczas jest stanowczo 
zbyt wysoka… 

Marcowa projekcja „Metropolis” z 1927 r. 
z muzyką graną na żywo przez czteroosobowy 
zespół rockowy była ciekawym wydarzeniem 
artystycznym w naszym mieście.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Która z sióstr Popławskich gra w filmie Pawła 
Maślony pt. „Atak paniki”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 3-4 
lutego 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !
„Paddington 2”
03.02.2018 r. o godz. 15:00
04.02.2018 r. o godz. 15:00
10.02.2018 r. o godz. 15:00
11.02.2018 r. o godz. 15:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Jumanji: Przygoda w dżungli”
03.02.2018 r. o godz. 18:00
04.02.2018 r. o godz. 18:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie”
08.02.2018 r. o godz. 18:00
Bilet: 15 PLN

„Naznaczony: ostatni klucz”
10.02.2018 r. o godz. 18:00
11.02.2018 r. o godz. 18:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Narzeczony na niby”
16.02.2018 r. o godz. 17:00
17.02.2018 r. o godz. 20:00
23.02.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
20:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Cudowny chłopak”
16.02.2018 r. o godz. 20:00
17.02.2018 r. o godz. 17:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Bohaterkami powieści są dwie 
skrajnie różne kobiety, wywo-
dzące się z arystokratycznych, 
niemieckich rodów, zamiesz-
kujących po I wojnie światowej 
Pomorze. Pani hrabina Eliza 
von Saarow jest osobą wyniosłą, 

mieszkającą obecnie w luksu-
sowym domu opieki w Mo-
nachium. W Sylwestra 2000 r. 
wśród tłumu witającego nowe 
stulecie na ulicach miasta, Eliza 
wraca myślami do czasów mło-
dości spędzonej na Pomorzu. 
Pozostawiła tam wszystko co 
było jej drogie: dom, a właściwie 
ruiny rodowej siedziby, groby 
najbliższych i wielką miłość 
swojego życia. Druga z bohate-
rek, misjonarka Marianna von 
Saarow, która poświęciła swe 
życie pomagając biednej ludności 
w czarnej Afryce, umiera tam za-
rażona AIDS. Teraz wzywa Elizę 
do siebie, aby mogły rozliczyć się 
ze swoim życiem i odkryć tajem-
nicę, która rozdzieliła je na wiele 
lat. Czy Eliza znajdzie w sobie 
odwagę, aby u schyłku życia się 
z tym zmierzyć? 

Renata Dworak, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 

Strzegom 

Dwa życia, dwie historie…
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Misjonarka” Marii Nurowskiej. Od czasów powojennej tułaczki dwie kobiety dzieli rodzinna tajemnica

Olga Szmidt z gminy Strze-
gom wydała właśnie swoją 
nową książkę 
„ F i n l a n d i a . 
Książka do pi-
sania”. Jest to 
autorski notes 
z fotografiami 
i wyborem li-
teratury.

Olga Szmidt 
to mieszkanka 
gminy Strze-
g o m ,  k t ó -
rej rodzinną 
miejscowością 
są Stanowice. Obecnie mieszka 
w Krakowie. Jest doktorant-
ką na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Laureatka konkursu im. J. J. 

Lipskiego za najlepszą pracę 
magisterską. Autorka książek 

„Korespon-
dent Witka-
cy „ oraz bio-
grafii Marii 
Kownackiej 
– „Kownac-
k a . Ta  o d 
P l a s t u s i a” . 
Teksty kry-
tyczne publi-
kuje w cza-
s o p i s m a c h 
papierowych 
oraz porta-

lach internetowych. Współ-
założycielka i redaktor na-
czelna portalu Popmoderna. 
Zachęcamy do lektury nowej 
książki! 

„Finlandia” O. Szmidt

Dzieci codziennie spędzały 
czas w innej baśni: Kopciuszek, 
Jaś i Małgosia, Czerwony Kap-
turek, Królewna Śnieżka. - Ferie 
zimowe to był czas wyjątkowej 
zabawy w naszej bibliotece. 
Dzieci wyklejały w dużym for-
macie pantofelek Kopciuszka, 
przygotowały koszyczek dla 
Czerwonego Kapturka, robiły 
ciastka dla babci z piasku ki-
netycznego, kolorowały pierni-
kową chatkę, dekorowały salę 
na bal. Było mnóstwo zabaw 
muzycznych, torów przeszkód, 
zabaw integracyjnych – opowia-
da Katarzyna Wójcik, dyrektor 
strzegomskiej biblioteki. 

Super ferie z Biblioteką
Biblioteka Publiczna w Strzegomiu zorganizowała ferie zimowe dla najmłodszych czytelników

„Misjonarka” autorstwa Marii Nurowskiej to historia dwóch 
kobiet, które przeżyły jedno, wspólne życie, wcale tego nie 
pragnąc, a nawet o tym nie wiedząc.

Wiele atrakcji przygotowa-
ła w tym roku dla swoich 
małych Czytelników strze-
gomska biblioteka. Dzieci 
wycinały, wyklejały, robiły 
ciasteczka, a do tego świetnie 
bawiły się przy muzyce. 
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Zespół Szkół w Strzego-
miu oraz Wyższa Szkoła 
Bankowa  we  Wroc ławiu 
zawarły umowę partnerską, 
której celem jest współpraca 
pomiędz y  p lacówkami  w 
zakresie realizacji projektów 
edukacy jnych, wspierania 

potencjału i rozwoju uczniów 
oraz promowania postaw 
przeds ięb iorcz ych wśród 
młodzieży.

Dokument podpisał dy-
rektor szkoły Robert Wój-
towicz oraz kanclerz uczelni  
dr Marek Natal.  

Uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olsza-
nach uczestniczyli w wideo- 
konferencji z uczniami z za-
przyjaźnionej szkoły Vrije Ba-
sisschool Immaculata z Ieper 
z Belgii. Rozmowa przebiega-
ła w bardzo miłej atmosferze 

oraz optymistycznym nastro-
ju. - Uczniowie naszej szkoły 
przedstawili się po angielsku, 
zaśpiewali piosenkę w języku 
polskim oraz angielskim, a na 
koniec pożegnali się oraz ży-
czyli sobie - happy new year 
(szczęśliwego nowego roku). 

Ważna współpraca

Międzynarodowo w Olszanach

Na balu maturalnym świętowa-
ły trzy klasy: III a (wychowaw-
czyni: Małgorzata Kucharska), 
III b (wychowawczyni: Lucyna 
Miłek) i III c (wychowawczyni: 
Elżbieta Farion). Studniówka 
rozpoczęła się od podziękowań 
skierowanych do dyrekcji i peda-
gogów za trud włożony w eduka-
cję i wychowanie oraz niezwykłą 
atmosferę stworzoną w LO. 
W części artystycznej licealiści 
zaprezentowali humorystyczne 
scenki z życia szkoły, wspaniale 
wykonali utwory muzyczne, 
a nawet zatańczyli. Życzenia 
maturzystom złożyli: burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta oraz dyr Tomasz Marczak. 
Piękne słowa podziękowania, za 
trzy lata edukacji młodzieży, wy-
powiedziała reprezentantka Rady 
Rodziców – Beata Żmijewska.

Częścią kulminacyjną balu 
studniówkowego był polonez, 
który poprowadził dyr Tomasz 
Marczak. Licealiści i nauczyciele 

zatańczyli wspaniale. Tunele, 
podwójne pary, korowody rów-
noległe i indywidualne zrobiły na 
licznie zgromadzonych rodzicach 
olbrzymie wrażenie.

Choreografię opracowali 
nauczyciele: Anita Kołaczek 
i Przemysław Stempniewicz. Po 
części oficjalnej maturzyści oddali 
się szaleństwu studniówkowej 
nocy przy muzyce, którą przygo-
tował DJ „Pieszczoch”. Zabawa 
trwała do bladego świtu, zgodnie 
z pięknymi słowami Leopolda 
Staffa: „Bo coś w szaleństwach 
jest młodości, Wśród lotu wichru, 
skrzydeł szumu, Co jest mądrzej-
sze od mądrości, I rozumniejsze 
od rozumu... „.

W gronie wyróż-
nionych znaleźli się: 
Jakub Bochenek 
(dziedzina sporto-
wa), Jakub Andrze-
jewski (dziedzina 

naukowa), Przemy-
sław Sypko (dzie-
dzina sportowa), 
Rafał Włodarczyk 
(dziedzina nauko-
wa), Kacper Rutka 

(dziedzina sporto-
wa), Bartosz Ba-
jerski  (dziedzina 
sportowa), Anna 
Świędrych (dzie-
dzina sportowa), 

Radosław Ciele-
męcki  (dziedzina 
sportowa), Gracjan 
Poterała (dziedzina 
sportowa). Gratulu-
jemy! 

Studniówka LO

Dziewięciu wspaniałych

Po części oficjalnej maturzyści oddali się szaleństwu studniówkowej nocy przy muzyce DJ „Pieszczocha”

Komu w tym roku przyznano wsparcie finansowe na szlifowanie talentów? 

To był bal nad bale! Nie-
samowity układ poloneza, 
piękne suknie, gustowne 
muszki, żartobliwa część 
artystyczna i zabawa do bia-
łego rana z DJ „Pieszczo-
chem” – tak bawiło się ponad 
200 osób na studniówce 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego 
w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów naszej gminy na okres od 
stycznia do czerwca 2018 r. 

- Uczniowie ze szkoły z Belgii zaskoczyli nas, 
ponieważ nauczyli się przedstawiać w języku 
polskim. Następnie zaśpiewali piosenkę w 
ich rodzimym języku flamandzkim oraz złożyli 
życzenia noworoczne w języku angielskim – 
mówi Jakub Janowicz z PSP w Olszanach. 
Uczniowie z obu szkół wykazali się sporą 
umiejętnością komunikacji. 

- Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” 
i dotyczy uczestnictwa w eventach organizowanych 
przez WSB we Wrocławiu np. Światowym Tygodniu 
Przedsiębiorczości, Dniu Patryka-test IATEFL, Pokaż 
Nam Język- ogólnopolskim konkursie językowym, Dni z 
Kierunkami- bezpłatne warsztaty z języka angielskiego 
z wykładowcami. Na początku współpracy Zespół Szkół 
otrzymał od uczelni 10 piłek oraz poradniki-książki dla 
nauczycieli – mówi koordynator przedsięwzięcia ze 
strony Zespołu Szkół, Renata Mikołajewicz-Gołąb.
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- Dotychczas Osiedle Hotele 
zasilane było w wodę z wo-
dociągu wiejskiego przebie-
gającego przez teren zakładu 
JARO S.A. Wodociąg ten, ze 
względu na wiek i stan tech-
niczny charakteryzował się du-

żym wskaźnikiem awaryjności. 
Wybudowanie prawie 1 km 
nowego wodociągu o średnicy 
160 mm z rur PE umożliwiło 
zlikwidowanie starej sieci. 
Wodociąg został wybudowany 
wzdłuż drogi gminnej dzięki 

czemu właściciele działek 
zlokalizowanych przy tej dro-
dze mogą podłączyć swoje 
nieruchomości do wodociągu 
– wyjaśnia Dorota Borkow-
ska, prezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu. 

Inwestycja ta nie przewi-
dywała budowy odcinków 
przyłączy wodociągowych 
do nowych działek, ponieważ 
zgodnie z ustawą o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
śc ieków rea l izac ję  budo-
wy przyłącza do sieci oraz 
studni wodomierzowej, po-
mieszczenia przewidzianego 

do lokalizacji wodomierza 
głównego zapewnia na wła-
sny koszt osoba ubiegająca 
się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci. Natomiast 
koszt nabycia, zainstalowania 
i  utrzymania wodomierza 
głównego ponosi przedsię-
biorstwo wodociągowo – ka-
nalizacyjne tj. Spółka WiK 
w Strzegomiu.

Taniej, zdrowiej, bezpieczniej

Hotele z siecią wodociągową

Wartość zadań przekracza kwotę trzech milionów złotych, z czego pożyczki z WFOŚiGW to ponad dwa miliony złotych, bez których nie byłoby tych inwestycji

Dotychczas Osiedle Hotele zasilane było w wodę z wodociągu wiejskiego przebiegającego przez teren zakładu JARO S.A. Niestety awaryjnego

Wspaniałą nie-
spodzian-

kę  d l a 
s w o -

i c h  b a b ć 
i  d z i a d k ó w 

przygotowali naj-
młodsi mieszkań-
cy Międzyrzecza. 

N a  ś w i e t l i c y 
wie j sk ie j  dz iec i 
przygotowały wy-
stęp artystyczny, 

którym zachwyciły publicz-
ność. Śmiechu było co nie 
miara. Młodzi artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi bra-
wami. – Mamy wspaniałe 
wnuki. To było wyjątkowe 
przedstawienie  –  mówil i 
zachwyceni dziadkowie. Do-
dajmy jeszcze, że dzieci dłu-
go przygotowywały się do 
występu pod okiem swoich 
rodziców oraz pani Jadwigi 
Chmieliczek. 

Dla babć i dziadków

M u z e u m  G ro s s - R o s e n 
w Rogoźnicy zaprasza do 
odwiedzenia nowej wystawy 
czasowej „Z narażeniem ży-
cia – Polacy ratujący Żydów 
podczas Zagłady”. Ekspozy-
cja poświęcona została tym, 
którzy w czasie drugiej wojny 
światowej nieśli pomoc Ży-
dom.

18 paneli wystawienniczych 
ukazuje fakt ratowania Żydów 
w szerszym kontekście historycz-
nym – omawiane są zagadnienia 
specyfiki okupacji niemieckiej 
na ziemiach polskich, podziału 
przestrzeni miast na getta i „stro-
nę aryjską”, sankcji grożących 
za udzielanie pomocy Żydom. 
Pokazane są również motywacje 
osób niosących ratunek, działal-
ność polskiego podziemia, Rządu 
RP na uchodźstwie, a także 
księży.

W narracji rolę przewodnią 
pełnią jednostkowe losy polskich 
ratujących – przede wszystkim 
tych odznaczonych przez Insty-
tut Yad Vashem w Jerozolimie 
tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. To poprzez 

ich biografie przekazywane jest 
wszystko to, co w czasach wojny 
i zagłady było świadectwem za-
równo wielkości człowieka, jego 
poświęcenia i ogromnej dobroci, 
jak i podłości i drzemiącego 
w nim zła.

Do przygotowania ekspozycji 
wykorzystano bezcenną kolekcję 
przeszło 400 wywiadów z ostatnimi 
żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi 

wśród Narodów Świata, którą 
zebrano w latach 2007-2013 w ra-
mach muzealnego projektu „Polscy 
Sprawiedliwi – Przywracanie Pa-
mięci”. Wystawa „Z narażeniem 
życia…” po raz pierwszy została 

zaprezentowana w 2013 roku 
w siedzibie UNESCO w Paryżu 
i od tamtego czasu podróżuje po 
Europie i świecie. W Muzeum 
Gross-Rosen będzie prezentowana 
do 15 marca 2018 r. Wstęp wolny. 

Nowa wystawa w Gross-Rosen
Pokazano m.in. motywacje osób niosących pomoc, działalność podziemia i Rządu RP na uchodźctwie 

Wartość tych zadań prze-
kracza kwotę 3 mln złotych. 
15 stycznia br. umowy w spra-
wie dofinansowania inwestycji 
parafowali: prezes zarządu 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
Łukasz Kasztelowicz oraz 
przedstawiciele spółki Wodo-
ciągi i Kanalizacja ze Strze-

gomia: wiceprezes Marek Ja-
ryczewski i członek zarządu 
Teresa Kebłesz. W wyniku 
realizacji nowych inwestycji 
z terenów gminy znikną ko-
lejne nieszczelne szamba. To 
ważna wiadomość zarówno dla 
środowiska, jak i dla zdrowia 
mieszkańców. 

W gminie Strzegom realizowane są nowe inwestycje 
kanalizacyjne. Mieszkańcy Godzieszówka zyskają 4 km 
kanalizacji. Prowadzone prace są obecnie na półmetku. 
W Bartoszówku wybudowano ponad 1 km sieci, co ozna-
cza skanalizowanie tej wsi w 100%. Prowadzenie prac 
umożliwiły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej 
wysokości ponad dwóch mln złotych. 

- Dziurawe zbiorniki bezodpływowe są zagrożeniem dla wód gruntowych 
i ujęć wody pitnej. Zawartość takiego szamba przedostaje się do gleby, 
co powoduje jej skażenie bakteriami kałowymi i może przyczyniać się 
do zatruć pokarmowych, biegunek oraz czerwonki. Każdy mieszkaniec 
musi podłączyć się do nowo budowanych kanalizacji sanitarnych. 
Z nowych inwestycji skorzysta ponad 300 mieszkańców – mówi Dorota 
Borkowska, prezes spółki.

Zakończono budowę sieci wodociągowej, której celem jest zapewnienie dostawy 
wody dla mieszkańców Osiedla Hotele w Jaroszowie oraz ochrona przeciwpożarowa 
tego terenu. 

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP
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Katarzyna Konarska, czynna 
zawodniczka i szkoleniowiec 
klubu LKS Stragona Strzegom, 
będzie sędziować tegoroczne 
Mistrzostwa Europy Juniorów 
w wkkw. Zawody zostaną ro-
zegrane w lipcu we francuskim 
Fontainebleau. Do pracy w ko-
misji sędziowskiej najważniej-
szej imprezy juniorskiej w Eu-
ropie w tym roku strzegomiankę 
zaprosiła Międzynarodowa 
Federacja Jeździecka. Jest to 
niewątpliwie wielkie wyróżnie-
nie i zaszczyt.

Dotychczas sędziowała już 
kilkanaście imprez międzyna-
rodowych we Francji, Irlandii, 
Niemczech, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii i Włoszech, w tym jed-
ne z najbardziej prestiżowych 
na świecie zawody w wkkw 
-  Land Rover Burghley Horse 
Trials. Land Rover Burghley 
Horse Trials to cykliczna im-
preza na poziomie 4*, organi-
zowana w Wielkiej Brytanii od 
1961 roku. Burghley jest jedną 
z trzech imprez zaliczanych do 
Wielkiego Szlema w wkkw.

Katarzyna Konarska nale-
ży do bardzo wąskiego i eli-
tarnego grona sędziów 3-4-
gwiazdkowych dyscypliny 
wkkw. Na całym świecie osób 
posiadających uprawienia na 

tym poziomie jest około 50, 
w Polsce tylko 4.

W połowie stycznia br. Ka-
tarzyna Konarska uczestniczyła 
w szkoleniu dla międzynaro-
dowych sędziów dyscypliny 
WKKW adresowanym dla naj-
bardziej doświadczonych sędziów 
poziomu 3 i 4 gwiazdek. Szko-
lenie odbyło się w niemieckim 
mieście Warendorf, a uczestni-
czyło w nim - na specjalne zapro-
szenia FEI - 40 sędziów z całego 
świata. Katarzyna Konarska, jako 
jedyna z Polski, znalazła się w tej 
elitarnej grupie.

Zajęcia w Warendorfie pro-
wadziły same sławy: Monika 
Theodorescu i Martin Plewa 
z Niemiec, Jo Graham z Wiel-
kiej Brytanii i David O’Connor 
ze Stanów Zjednoczonych. 

red

W rozegranym 20 stycznia 
br. turnieju piłki nożnej halowej 
„Strzegom Cup 2018”, w któ-
rym rywalizowali adepci piłki 
nożnej (rocznik 2009), zwycię-
stwo po rzutach karnych odnie-
śli zawodnicy AKS I Strzegom. 
Trenerem tego rocznika jest 
Marcin Dobrowolski. 

Klasyfikacja końcowa 
turnieju:
1. AKS I Strzegom 
2. AP Trzynastka
3. Gryf Świdnica

4. JTS Jawor
5. Ślęza II Wrocław
6. AKS II Strzegom
7. Ślęza I Wrocław
8. Kuźnia Jawor

- Dziękujemy za udział 
i wspólną zabawę wszystkim ze-
społom i kibicom oraz rodzicom 
zawodników AKS-u Strzegom 
z rocznika 2008 i 2009, dzięki 
którym turnieje „Strzegom 
Cup” są organizowane na naj-
wyższym poziomie – podkre-
ślają organizatorzy.

red

Katarzyna Konarska wyróżniona

Gospodarze bezkonkurencyjni

NAGRODA SPORTOWA
Paweł Krysiak - zawodnik Au-
tomobilklubu Ziemi Kłodzkiej, 
rajdy samochodowe
- mistrz Polski w klasie 4F 
(klasa markowa Ford Fiesta) 
w 2017 r.

STYPENDIA 
SPORTOWE
Mariusz Kleniuk – zawodnik 
LKJ Hippologia Strzegom, 
jeździectwo - konkurencja: 
Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego
- najwyżej sklasyfikowany Polak 
na ME w wkkw w Morawie 
2017 r., uzyskał kwalifikacje do 
MŚ w Tryon (USA) 2018 r.
Patryk Walczuk - zawodnik KS 
Start Strzegom, kulturystyka 

i fitness
- 5. miejsce na MŚ Juniorów 
w Rumunii, 1. miejsce podczas 
„Kamiennej Rzeźby” w Strze-
gomiu
Dawid Hypta – zawodnik 
Gwardii & Juvenii Wrocław, 
judo
- 1. miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju Judo na Litwie, 
2. miejsce w Pucharze Polski 
w Poznaniu
Krystian Janicki - zawodnik 
Strzegomskiego Klubu Karate, 
karate
- 1. miejsce w Otwartym Pu-
charze Makroregionu Zachod-
niego, czołowe miejsca w Ogól-
nopolskim Turnieju Oyama 
Karate 
Kacper Słowik – zawodnik 

Amatorskiego Klubu Sporto-
wego, piłka nożna
- czołowy piłkarz IV ligi dol-
nośląskiej zachodniej, ćwierćfi-
nalista PP na szczeblu OZPN 
Wałbrzych, ze swoim klubem 
zajmuje 2. miejsce po rundzie 
jesiennej
Kamil Lesiński – zawodnik 
Amatorskiego Klubu Sporto-
wego, piłka nożna
- czołowy piłkarz IV ligi dol-
nośląskiej zachodniej, ćwierćfi-

nalista PP na szczeblu OZPN 
Wałbrzych, ze swoim klubem 
zajmuje 2. miejsce po rundzie 
jesiennej
Wojciech Durajczyk - za-
wodnik Amatorskiego Klubu 
Sportowego, piłka nożna 
- czołowy piłkarz IV ligi dol-
nośląskiej zachodniej, ćwierćfi-
nalista PP na szczeblu OZPN 
Wałbrzych, ze swoim klubem 
zajmuje 2. miejsce po rundzie 
jesiennej

W pierwszej dekadzie stycz-
nia (07.01) w Świebodzicach 
odbyły się 6. Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Taekwon-
do Polskiej Federacji Ta-
ekwondo. Na starcie stanęło 
ponad 500 zawodniczek 
i zawodników z całej Polski, 
którzy rywalizowali aż na 12 
matach.

Doskonale spisali się pod-
opieczni trenera Jarosława 
Włochala 3 dan, trenujący 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Strzegomiu.

Medaliści Mistrzostw 
Dolnego Śląska:
Mateusz Wieczorek - brąz 
walki
Igor Przybylski - brąz walki, 
srebro tech. szybkościowe
Emil Bejnarowicz - brąz wal-
ki
Natalia Soroka - złoto walki, 
srebro tech. szybkościowe
Anna Pacak - srebro walki, 
srebro tech. szybkościowe
Gracjan Kruk - brąz walki
Szymon Jurczak - brąz walki
Jakub Zdanowski - złoto wal-
ki

Zuzanna Kłeczek - złoto walki, 
srebro tech. szybkościowe
Artur Tatarczuk- brąz układy 
formalne
Wojciech Kassak - srebro wal-
ki
Kamil Kowalski - złoto walki
Kacper Wolski - brąz walki
Piotr Pietrzyk - złoto walki
Michał Dobosz - brąz walki, 
brąz tech. szybkościowe
Dariusz Marciniak - złoto wal-
ki, brąz układy formalne.

Była to największa jedno-
dniowa impreza taekwondo 
w historii Dolnego Śląska, a ry-
walizacja dotyczyła młodzików 
młodszych (MM 5,6,7,lat), 
młodzików (M 8,9,10 lat), 
kadetów (K 11,12,13) junio-
rów młodszych ( JM 14,15,16), 
juniorów ( J 17,18,19), seniorów 
(S) i super seniorów (SS).

Teraz klub Taekwondo Ta-
ipan Strzegom szykuje się na 
największą imprezę w tym 
roku - Mistrzostwa Polski, na 
których wystartuje blisko 1000 
zawodników z całej Polski na 18 
matach. Impreza odbędzie się 
28 kwietnia w Kalisz Arena!

Trener Jarosław Włochal 
serdecznie zaprasza na zaję-
cia w PSP nr 4 w Strzego-

miu. Informacje o wszystkich 
sekcjach można znaleźć na 
stronie internetowej www.
taipan.pl lub pod numerem 

telefonu 724 144 724 oraz na 
stronie www.gpft.pl w dziale 
ZAPISY.

red

Oto wyróżnieni

Worek medali dla klubu Taekwondo Taipan Strzegom

Dzięki występom naszych sportowców mogliśmy przeżywać wiele niezapomnianych emocji

Była to największa jednodniowa impreza taekwondo w historii Dolnego Śląska

Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy Strzegom

Uczniowie klas czwartych 
i piątej z wypiekami na twarzy 
i przygotowanymi kartkami na 
autografy, oczekiwali na przy-
bycie znakomitego gościa. Po 
powitaniu przez wicedyrektor 
– Violettę Posłuszną-Koział-
kowską, mistrz odpowiadał 

na pytania zadawane przez 
uczniów. W odpowiedziach na 
pytania padło bardzo wiele war-
tościowych stwierdzeń z zakresu 
sportu, wychowania fizycznego, 
zdrowego odżywiania, zdro-
wego stylu życia, ciężkiej pracy 
na treningach, marzeń i dążeń 

do osiągnięcia sukcesu  i celów 
życiowych.

- Musisz mieć jakiś cel w ży-
ciu. Ja dawno temu stanowczo 
powiedziałem sobie, że chcę być 
mistrzem w rzucie młotem. Tre-
nując ciężko po osiem godzin 
dziennie, sprawiłem, że moje 
marzenie się spełniło. Wycho-
wanie fizyczne zawsze lubiłem 
i interesowałem się sportem. 
I wam też radzę zażywać ruchu 

na świeżym powietrzu, jeść mało 
słodyczy i jednocześnie dużo 
owoców i warzyw – mówił na 
spotkaniu Paweł Fajdek

Po zakończeniu serii pytań 
i odpowiedzi, przyszedł czas na 
rozdanie autografów i wspólne 
zdjęcia. Z rąk wicedyrektor nasz 
mistrz otrzymał podziękowanie 
i okolicznościową pamiątkę oraz 
noworoczne życzenia.

red

Mistrz w rzucie młotem w Jaroszowie
- Musisz mieć jakiś cel w życiu. Ja dawno temu stanowczo powiedziałem sobie, że chcę być mistrzem w rzucie młotem - mówił na spotkaniu Paweł Fajdek

Fot. http://w
w

w
.aks.strzegom

.pl/

Na zdjęciu od lewej: burmistrz Zbigniew Suchyta, 
Paweł Krysiak, Mariusz Kleniuk, Patryk Walczuk, 
zastępca burmistrza Wiesław Witkowski

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Strze-
g o m i u  w ł a d z e  n a s z e g o  m i a s t a  p r z y z n a ł y  
7 stypendiów i 1 nagrodę sportową dla wyróżniających się 
sportowców gminy Strzegom. Wśród nagrodzonych są 
przedstawiciele kilku popularnych i lubianych dyscyplin: 
piłki nożnej, judo, karate, kulturystyki, jeździectwa i raj-
dów samochodowych. Serdeczne gratulacje dla naszych 
sportowców. 

To już prawie tradycja, bo już po raz trzeci Zespół Szkolno– 
Przedszkolny w Jaroszowie odwiedził trzykrotny mistrz 
świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.
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ogłasza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na oddanie w najem 
lokal użytkowy, o pow. 103,25 
m2, położony w granicach działki 
nr 1348, Olszany 132. Oddanie 
w najem nastąpi na czas nie-
oznaczony.
Przetarg odbędzie się 7 mar-
ca 2018 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwo-
tę 8,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł/m2.
Pierwszy przetarg na oddanie 
w najem powyższego lokalu 
ogłoszony na dzień 14 grudnia 
2017 roku zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 1.500,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 2 marca 2018 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 uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem komórki, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla lokali użytkowych.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108)
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 21 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Lokal użytkowy będąca przed-
miotem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Lokal udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 
2 marca 2018 roku, w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
Zapraszamy!

Na podstawie znowelizow-
anego przepisu dotyczącego 
udzielania osobom fizycznym 
ze względów socjalnych 
50% bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej, przeznaczonej 
lub wykorzystywanej na cele 
mieszkaniowe, zmieniony 
został termin składania 
wniosku o udzielenie bon-
ifikaty – użytkownik wiec-
zysty winien złożyć wni-
osek w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 1 marca 
roku, za który opłata jest 
wnoszona. 
Uwaga!
- brak złożenia wniosku 
w wymaganym terminie po-
woduje utratę uprawnienia 
do uzyskania bonifikaty, 
-  brak jest możliwości 
przywrócenia terminu do 
złożenia wniosku,
- ciężar dowodu, że istnieją 
przesłanki udzielenia bon-
ifikaty od opłaty rocznej, 
spoczywa na użytkowniku 
wieczystym,
- dochód miesięczny na 
jednego cz łonka gos -
podarstwa domowego 
j e s t  o b l i c z o n y  j a k o 
średnia miesięczna do-
chodu, o którym mowa 
w przepisach o dodat-
kach mieszkaniowych, 

u z y s k a n e g o  w  r o k u 
poprzedzającym rok, za 
który opłata roczna jest 
wnoszona.
A b y  u d o k u m e n t o w a ć 
dochód każdego członka 
gospodarstwa domowego, 
d o  w n i o s k u  n a l e ż y 
dołączyć właściwy doku-
ment z niżej wymienionych 
jako załącznik: 
- zaświadczenie od pra-
codawcy o wysokości do-
chodu za rok poprzedzający 
rok, za który opłata jest 
wnoszona tj. za 2017 r. lub 
rozliczenie roczne PIT, 
- zaświadczenie z urzędu 
skarbowego o wysokości 
uzyskanego dochodu w roku 
poprzedzającym rok, za który 
opłata ma być wnoszona tj. 
za 2017 r.,
- decyzję o przyznaniu renty 
lub emerytury, obowiązującą 
na rok 2017, bądź roczne ro-
zliczenie PIT o osiągniętych 
dochodach z tego tytułu 
w roku 2017,
- zaświadczenie z Powi-
atowego Urzędu Pracy 
potwierdzające status 
i otrzymywane świadczenie,
-  o ś w i a d c z e n i e 
potwierdzające sytuację 
materialną, w przypadku 
braku dochodów, złożone 
przy pracowniku urzędu 
prowadzącym sprawę. 

10

Grunt rolny w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia Informacja dla użytkowników wieczystych BURMISTRZ 
StrzeGomiA 
INFORMUJE

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
16, AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strze-
gom powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
1,0764 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu - RIIIa. 
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.10.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 14.12.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest w części symbo-
lem RP – uprawy rolne, w części 
PE tereny związane z eksploata-
cją kopalin, granica chronionego 
obszaru zlewni Nysy Szalonej.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-

nego jest konsekwencją zmiany 
przepisów związanej z wejściem 
w życie, z dniem 30 kwietnia 
2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.). Warunki prze-
targowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświad-
czenia, o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) zo-
bowiązują się do załączenia do 
zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 

ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rolnej; 
współwłaścicielem w przypadku 
współwłasności łącznej - należy 
podać łączną powierzchnię nie-
ruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użyt-
kownikiem wieczystym, dzierżaw-
cą lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 
do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 

uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczeniami 
wskazanymi w punkcie 2 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu 
ograniczonym w dniu 22.02.2018 
r. – dz. nr 16, AM- 19, Obr.4” na-
leży złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
15.02.2018 r. do godz. 14.00 
w Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
16.02.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 
38 na tablicy ogłoszeń mieszczą-
cej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 43.056,00 zł (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące pięćdzie-
siąt sześć złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
4.400,00 zł (słownie: cztery tysią-
ce czterysta złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 

19.02.2018 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
16, AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpo-
wiednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub 
jego zakończenia wynikiem 
negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może 

wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy prze-
targu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM – 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121) 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:
-  s p r z e d a ż y  z g o d n i e 
z Zarządzeniem Nr 37/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
24 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że na tabl-
icy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych 
do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 39/
B/2018, 40/B/2018, 41/B/2018 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
26 stycznia 2018 roku.
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Grunt rolny w Granicznej

Grunt rolny w Granicznej

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 80, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicznej, 
gmina Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów wy-
nosi 0,7496 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.12.2017 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako przetar-

gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położo-
nego na terenie gminy Strzegom – 
dowodem jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 

proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę upo-
ważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz 
art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno-
prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – podstawa 
prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 
24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 

w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.02.2018 r. – dz. nr 80, 
AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 15.02.2018 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Inte-
resantów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą 
wymaganych dokumentów nie zo-
staną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 16.02.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 29.984,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt cztery złote 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług transak-
cja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na 

konto GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 80 
AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchylenia 
się uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągle-

niem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) 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.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i po-
winna być odnotowana na koncie 
GMINA STRZEGOM – Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 82, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicznej, 
gmina Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów wy-
nosi 0,7128 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.12.2017 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako prze-

targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
związanej z wejściem w życie, 
z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.). Warunki przetargowe 
mogą być spełnione tylko przez 
ograniczoną liczbę osób, tj. osób, 
które są podmiotami uprawnionymi 
do nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 2a 
ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położo-
nego na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne oświadcze-
nie prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 

(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowią-
cych przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, dzier-
żawcą lub samoistnym posiada-
czem. Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz 
art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno-
prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – podstawa 
prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 
24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
 3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-

nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.02.2018 r. – dz. nr 82, 
AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 15.02.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą 
wymaganych dokumentów nie zo-
staną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 16.02.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 28.512,00 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 
dwanaście złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 2.900,00 
zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 
złotych 00/100). 

2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. na 
konto GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 82 
AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.02.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 

o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) 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.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl
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Już za kilka tygodni nastąpi oficjalne otwarcie tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta małej przyszkolnej pływalni, realizowanej w ramach programu „Dolno-
śląski Delfinek”. W chwili obecnej trwa procedura związana z odbiorem tej inwestycji, odbywają się prace wykończeniowe i próby wody. Obiekt z dnia na dzień pięknieje i przybiera 
ostatecznych kształtów. Delfinek będzie z pewnością jedną z największych atrakcji sportowych w Strzegomiu.

„Delfinek” prawie gotowy
jednA ze sztAndArow ych inwestycji nA ukończeniu


