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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W  tym numerze o  so-
bie opowiada Michał Szy-
mański, właściciel „Punktu 
Piękności”, instruktor od-
nowy biologicznej, karate, 
pływania, nordic walking 
i fitness 
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StrzeGom
Schody 

Do końca maja br. w PSP 
nr 3 w  Strzegomiu (daw-
ne Gimnazjum nr 1) mają 
powstać nowoczesne scho-
dy, które zaopatrzone będą 
w  schodołaz dla niepełno-
sprawnych 
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StrzeGom
udało się!

Nareszcie udało się roz-
wiązać ten palący problem 
na ul. Kochanowskiego 
w Strzegomiu, gdzie miesz-
kańcy narzekali na beto-
nowy słup oświetleniowy 
stojący na samym środku 
wjazdu na teren Osiedla 
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W Skrócie:

AkS 

Za dwa tygodnie, jeśli 
pogoda pozwoli, seniorzy  
AKS-u  wznowią IV-ligowe 
rozgrywki w sezonie 2017/18. 
Na półmetku sezonu pod-
opieczni Roberta Bubnowi-
cza zajmują drugie miejsce 
w tabeli. Powodzenia!

Walentynki 

Nasi seniorzy nie zapo-
mnieli o obchodach Św. Wa-
lentego. – Miłość wiąże się 
z zaufaniem do drugiej osoby, 
to także pomoc w trudnych 
chwilach i wzajemna opieka. 
Miłość to coś, co dotyczy 
każdego wieku – podkreślali 
nasi seniorzy.

Studentka  
z indii w zS

Heta Jani z Indii prowadzi-
ła w Zespole Szkół w Strze-
gomiu międzynarodowe 
warsztaty językowe. Jednym 
z  celów wizyty Hinduski 
było umożliwienie uczniom 
kontaktu z  anglojęzycz-
nym obcokrajowcem, czego 
efektem będzie zwiększona 
motywacja do nauki języka 
obcego.
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Już 16 marca br. otwarta 
zostanie kr yta pł ywalnia 
w  Strzegomiu, która od 
dawna była marzeniem wielu 
mieszkańców naszej gminy, 
zwłaszcza rodziców, którzy 
ze swoimi dziećmi jeżdżą na 
baseny do pobliskich miast. 
Dla mieszkańców - w  ra-
mach promocji - w  dniach 
od 16 marca od godz. 15.00 
do 18 marca do godz. 22.00 
pierwsza godzina pobytu na 
basenie będzie bezpłatna. 

Jednocześnie z  basenu bę-
dzie mogło skorzystać ok. 30 
osób i być może w tych dniach 
będziemy musieli na wejście 
chwilę poczekać. Oprócz krytej 
pływalni z czterema torami na 
basenie będzie można korzy-
stać z  saun: suchej, parowej, 
infrared, jacuzzi, a  najmłodsi 
z brodzika dla dzieci.

- Wielu mieszkańców w trak-
cie budowy niepokoił fakt 
głębokości niecki basenowej, 
podkreślić jednak należy, że 
przyjęte wymiary niecki nie 
tylko pozwolą na prowadzenie 

profesjonalnej nauki pływania 
dla dzieci szkolnych, ale rów-
nież na komfortowe pływanie 
rekreacyjne osób dorosłych, 
zajęcia rekreacyjne i rehabilita-
cyjne. Aby się o tym przekonać 
koniecznie trzeba odwiedzić 
strzegomskiego Delfinka, już 

od 16 marca zapraszamy – 
informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwesty-

cji i  Zamówień Publicznych 
w UM w Strzegomiu.

red

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
starając się dostosować swoją 
działalność do najwyższych 
standardów, rozpoczął realizację 
zadania pt. „Rozwój e-usług 
publicznych jako zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie 
decyzyjnym w  Gminie Ża-
rów, Gminie Świebodzice oraz 
w Gminie Strzegom”. Wartość 
całego projektu dla gminy Strze-
gom wynosi ok. 1,2 mln zł, w tym 
dofinansowanie ok. 830 tys. zł. 
Efektem końcowym wdrożenia 

projektu będzie portal e-urzędu, 
za pomocą którego mieszkańcy 
uzyskają dostęp do szeregu usług. 

Jakie udogodnienia?
Będzie można sprawdzić stan 

swoich zobowiązań wobec gminy 
oraz dokonać opłat online. Gdy 
dana osoba zapomni o terminie 
płatności, otrzyma sms-a przy-
pominającego o tym fakcie. Udo-
stępnionych zostanie kilkanaście 
formularzy elektronicznych, za 
pomocą których będzie można 
załatwić najpopularniejsze spra-
wy w urzędzie bez wychodzenia 
z domu. Uruchomiony zostanie 
system do zarządzania cmen-
tarzami komunalnymi, gdzie 
w prosty sposób będzie można 
zlokalizować kwaterę, a zarządca 
będzie prowadził w jednym miej-
scu pełną ewidencję cmentarza. 
Wprowadzone będą ankiety 
elektroniczne na potrzeby roż-
nych badań i  konkursów oraz 
powstanie specjalna aplikacja dla 
organizacji pozarządowych. Będą 
prowadzone konsultacje spo-

łeczne, a głosowanie na projekty 
w budżecie obywatelskim odby-
wać się będzie również z domu. 
Przedsiębiorcy otrzymają wspar-
cie poprzez dostęp do bazy Cen-
tralnej Ewidencji i  Informacji 
o  Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) wraz z możliwością 
wyszukania przedsiębiorców. 
Rodzice dostaną dostęp do elek-
tronicznego dziennika swojego 
dziecka. Przyszli nowożeńcy 
będą mogli zarezerwować termin 
ślubu w Urzędzie Stanu Cywil-
nego. Mieszkańców szczególnie 
zainteresuje fakt możliwości 
rezerwacji wizyty w urzędzie - 
ze wskazaniem z kim i o której 
godzinie chcemy się spotkać 
w celu załatwienia naszej sprawy. 
Udostępniona będzie również 
mapa gminy z  podziałem na 
obwody do głosowania, tak aby 
każdy mieszkaniec z  łatwością 
mógł znaleźć swój lokal wy-
borczy. I  wreszcie, powstanie 
nowa strona internetowa www.
strzegom.pl, która będzie m. in. 
przystosowana do przeglądania 

przez osoby niepełnosprawne.
- Podejmowane przez nas 

działania zapewnią naszym 
mieszkańcom możliwość kon-
taktu oraz załatwienia niektó-
rych spraw za pośrednictwem 
Internetu. Wiele z nich będzie 
można załatwić bez wychodze-
nia z domu – informuje Iwona 
Zabawa (na zdjęciu), sekretarz 
gminy Strzegom, koordynator 
projektu. - Podjęte przez nas 
działania wpłyną na poprawę 
jakości usług publicznych dla 
mieszkańców i przedsiębiorców, 
ale przede wszystkim wpłyną na 
skrócenie czasu oczekiwania na 
załatwienie sprawy przez klien-
ta. Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług drogą interne-
tową już w sierpniu br. – kończy 
sekretarz gminy.

red

Otwarcie Delfinka

e-urząd już niebawem

Oprócz krytej pływalni na basenie będzie można korzystać z saun i z brodzika dla dzieci

Ostatnie bezpłatne wejście na basen nastąpi o godz. 20.45. W sobotę i niedzielę 
basen będzie otwarty od godz. 9.00. Stałe godziny otwarcia basenu zostaną 
podane w następnym numerze gazety. 

W sierpniu br. mieszkańcy gminy Strzegom będą mogli załatwić wiele spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, 
bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki platformie e-urząd, która usprawni i przyśpieszy realizację wielu usług. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom2 2 marca 2018

Co zaobserwowało czujne 
oko miejskiego monitoringu? 

- 7-02-2018 r. ok. godz. 14.20 
udzielono pierwszej pomocy 
starszej kobiecie, która wcho-
dząc po schodach do CAS 
„Karmel” od strony garaży, 
przewróciła się. 

- 13-02-2018 r. ok. godz. 
10.05 doszło do kradzieży 
rowera, którego właścicielka 
pozostawiła obok wejścia do 
Urzędu Miejskiego. Rower 
został odzyskany przez jednego 
z mieszkańców i przekazany 
kobiecie.

- 14-02-2018 r. ok. godz. 
11.00 na ul. Leśnej interwenio-
wał patrol interwencyjny Poli-
cji w stosunku do kierowców 
pojazdów zaparkowanych na 
oznakowanej znakiem piono-

wym zatoczce przeznaczonej 
dla pasażerów wysiadających 
na przystanku. Jest to częste 
wykroczenie w tym miejscu, 
co stwarza niebezpieczeństwo 
pasażerów wysiadających na 
jezdni.

- 15-02-2018 r. strzegomscy 
policjanci przeprowadzili kon-
trolę pojazdów, których kierow-
cy pozostawili je w miejscach 
zakazanych, tj. na skrzyżowa-
niach, zakazach zatrzymywania 
się oraz miejsc przeznaczonych 
dla osób o obniżonej sprawności 
ruchowej „inwalida”.

- 20-02-2018 r. ok. godz. 
16.35 w Rynku doszło do przy-
właszczenia rzeczy. Zapis z 
monitoringu z tego zdarzenia 
został przekazany na polecenie 
Policji.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie….. Okiem strzegomskich kamer

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiadają o sobie samych. W tym numerze Michał Szymański, 
właściciel „Punktu Piękności”, instruktor odnowy biologicznej, karate, pływania, nordic walking i fitness.

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Jaroszów
Hobby: sport (karate, bieganie, pływanie, narty biegowe) 
Największy sukces: osobisty: żona Brygida i dwie córeczki Martynka i Klau-
dia; zawodowy: wygranie plebiscytu Kryształowy Gabinet na najlepszy salon 
kosmetyczny/day spa 2016 pośród ponad 3000 salonów z całej Polski
Największa porażka: kredyt we frankach i duuuuże raty ;) Na szczęście już 
spłacony :)
Największe marzenie: pomagać kobietom na dużą skalę poprzez stworzenie 
sieci salonów kosmetycznych znanych z efektów zabiegowych
Książka czy film: film i to najlepiej psychologiczny
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym, żeby: 
młodzież polska pozostawała w kraju i tutaj wykorzystywała swój potencjał 
intelektualny i kreatywność, zamiast wyjeżdżać za granicę i pracować jako 
tańsza siła robocza
Co podoba się Panu w Strzegomiu? podoba mi się to, jak Strzegom się 
zmienia, pięknieje w oczach i staje się miastem atrakcyjnym, zarówno dla 
ludzi młodych do życia i funkcjonowania, jak również atrakcyjnym pod 
względem gospodarczym dla inwestorów
 Co denerwuje Pana w Strzegomiu? kocham Strzegom i mimo tego, że 
pewnie coś by się znalazło, to uważam, że to wszystko blednie w blasku 
atrakcyjności miasta i zmian, które tu zachodzą 

Państwo Jadwiga i  Stefan 
Pruchińscy zawarli związek 
małżeński 24 lutego 1968 r., 
a  dzień później powiedzie-
li sobie sakramentalne „tak” 
w Kościele Parafialnym w Po-
niatowie. Jubilaci doczekali 
się trzech córek: Grażyny, Be-
aty i  Iwony. Dumą są wnuki: 
dorosły już Daniel i  wciąż 
jeszcze mały Emilek, który 
jest oczkiem w  głowie dziad-

ków. Tak jak wcześniej przy 
Danielu, tak i teraz starają się 
czynnie uczestniczyć w  jego 
życiu i pomagać w miarę ogra-
niczeń zdrowotnych w  jego 
wychowaniu.

Wspólną pasją państwa Pru-
chińskich jest rodzina. Cele-
brują każdą chwilę spędzoną 
z córkami i wnukami. Chętnie 
wspominają te 50 lat spędzo-
nych razem, w których też nie 

zabrakło i  tych trudniejszych 
momentów, ale z uśmiechem na 
ustach mówią, że ze wszystkie-
go wyszli razem. Kwintesencją 
tych czułych słów i wspomnień 
jest stwierdzenia jubilatów: 
„najważniejsze w naszej rodzi-
nie jest to, że jedno może za-
wsze liczyć na drugiego, a oboje 
możemy liczyć w każdej chwili 
na dzieci.”

red

złote Gody państwa Pruchińskich
Wspólną pasją państwa Pruchińskich jest rodzina. Celebrują każdą chwilę

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 24 lutego br. odbył się jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego państwa Jadwigi i Stefana Pruchińskich. W uroczystości wzięły 
udział władze miasta, które złożyły jubilatom serdeczne życzenia oraz wręczyły dyplomy 
i upominki.

Współwłaściciele nierucho-
mości tj. małżonkowie, osoby 
bliskie czy obce względem 
siebie solidarnie odpowiadają 
za zobowiązania podatkowe do-
tyczące współwłasności. Każdy 
musi znać kwotę naliczonego za 
nieruchomość podatku, dlatego 
burmistrz - z racji swojego obo-
wiązku - informuje wszystkich 
współwłaścicieli o wysokości 
naliczonego im zobowiązania 
podatkowego i każdemu dorę-
cza decyzję identycznej treści, o 
takim samym numerze, z taką 
samą kwotą do zapłaty. 

Doręczenie każdemu współ-
właścicielowi takiej samej de-
cyzji nie oznacza, że każdy z 
nich ma wpłacić kwotę, jaka w 
niej figuruje. Ta kwota musi być 
wpłacona tylko jeden raz i nie 
ma znaczenia, która z osób wy-
mienionych w decyzji dokona 
zapłaty. Raz zapłacony podatek 
przez jednego ze współwła-
ścicieli powoduje wygaśnięcie 
zobowiązania podatkowego 
wobec pozostałych osób.

Przykład:
Współwłaścicielami lokalu 

użytkowego są trzy osoby: A, 
B i C. 

Burmistrz dokonał wymiaru 
podatku od nieruchomości za 
2018 rok w kwocie 750 zł za 
ten lokal. Decyzja wymiaro-
wa została wysłana każdemu 
współwłaścicielowi (A, B i 
C), bo każdy z nich powinien 
wiedzieć, jaką kwotę podatku 
musi zapłacić. Kwota 750 zł 
to kwota do zapłaty TYLKO 
JEDEN RAZ. 

Może wpłacić ją w całości 
jedna z wymienionych osób 
(np. osoba A), mogą wpłacić ją 
dwie osoby (np. B i C) - każda 
w dowolnej kwocie albo każda 
z trzech osób (A, B i C) w 
takiej kwocie, jaką uznają za 
właściwą. Wszystko sprowadza 
się do tego, żeby łączna kwota 
wpłaconego przez współwła-
ścicieli podatku za 2018 rok 
wynosiła 750 zł, niezależnie od 
tego kto (osoba A, B czy C) i 
ile zapłaci. 

Jednakowe decyzje podatkowe  
dla współwłaścicieli nieruchomości

zaproszenie 
na „Śniadanie 
biznesowe” w 
Strzegomiu

Sudecka Izba Przemysło-
wo – Handlowa w Świdnicy 
zaprasza na pilotażowe „Śnia-
danie Biznesowe” dedykowane 
przedsiębiorcom, przedstawi-
cielom samorządów i instytucji. 
Odbędzie się ono 6 marca br. w 
godz. 10.00-12.00 w Restaura-
cji „Szafir w Strzegomiu. Patro-
nat honorowy objął burmistrz 
Strzegomia. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny. 

- „Śniadanie biznesowe” to 
znakomita okazja do tego, aby 
nawiązywać kontakty i budo-
wac pozytywne relacje, a także 
wymienić się praktycznymi 
doświadczeniami, w przyjaznej 
atmosferze i otoczeniu – pod-
kreślają organizatorzy.

Zgłoszenia i kontakt:
„SIPH” – Beata Kras
tel. 509 531 064
e-mail: 
beata.kras@siph.pl
Ilość miejsc ograniczo-
na, liczy się kolejność 
zgłoszeń.
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MARZEC 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

25.02-03.03 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

04.03–10.03 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

11.03-17.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

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 

15 marca 2018 roku przypada 
termin płatności I raty podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego 
i leśnego.

Podatki można wpłacać w na-
stępujący sposób:

- przelewem bankowym na 
podany w decyzji podatkowej nr 
konta indywidualnie przypisany 
podatnikowi,

- w kasie urzędu gotówką lub 
kartą płatniczą,

- za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej i banków

Podatki, których wymiar roczny 
nie przekracza kwoty 100 zł, trze-
ba wpłacić w całości - nie dzieląc 
na raty – w terminie do dnia 15 
marca 2018 roku.

Termin PŁATnOŚci PODATkóW

Prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość w związku z kolej-
kami, które w okresie płatności 
pierwszej raty podatku i opła-
ty rocznej za użytkowanie 
wieczyste w kasach Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu są 
duże. Informujemy, że naj-
mniej klientów dokonuje opłat 
w godzinach 12:30 – 14:00, 
najwięcej zaś w godzinach 
porannych. Kasy dziennie 
obsługują średnio 200 osób, 

niektóre osoby dokonują opłat 
z tytułu różnych należności 
i w imieniu innych podatników. 
Przerwy w funkcjonowaniu 
kasy wynikają z konieczności 
wyjazdów kasjerek do banku. 
W trosce o naszych klientów, 
w miarę możliwości będziemy 
uruchamiać trzecią kasę, 
która mieści się w pokoju nr 
13. W tej kasie przyjmowane 
będą wyłącznie wpłaty go-
tówkowe.

W razie potrzeby trzecia kasa

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
- Rozstrzygnięcie konkursu „Aktywne 

sołectwa gminy Strzegom”
- Dolnośląski Konkurs Recytatorski 

PEGAZIK
- Wernisaż wystawy Beaty Trembeckiej
- Reportaż z nagrania programu „Za-

kochaj się w Polsce”
- Zapowiedź tegorocznych obchodów 

dot. Żołnierzy Wyklętych

Dokumentacja przetargowa 
przewidywała wykonanie re-
montu głównego wejścia do bu-
dynku, a podczas prowadzenia 
robót związanych z remontem 
„balkonu” i schodów oraz tarasu 
wejścia głównego do Gim-
nazjum stwierdzono zły stan 
konstrukcji płyty „balkonu”, 
nieodpowiadający wymaganiom 
norm i  stwarzający zagroże-
nie dla zdrowia i  życia ludzi.  
- Po wykonaniu demontażu 
warstwy lastryka i  podkładu 
betonowego na tarasie i  scho-
dach stwierdzono również 
obecność niekontrolowanego 
nasypu, na którym wykonano 
taras i  schody, co w  konse-
kwencji powodowało pękanie 
powierzchni i nierównomierne 
jej osiadanie – wyjaśnia Kata-

rzyna Cioruń, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i  Zamówień 
Publicznych w UM w Strzego-
miu. W związku z powyższym 
konieczne było rozebranie ele-
mentów konstrukcyjnych oraz 
zaprojektowanie i  wykonanie 
nowych elementów wejścia. 
Gmina wyłączyła tę część robót 
z zakresu powierzonego wyko-
nawcy i zleciła wykonanie pro-
jektu. - We wrześniu ubiegłego 
roku uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę. Wg umowy z wyko-
nawcą budowa nowego wejścia 
zakończy się w  maju 2018 r. 
Nowe wejście do szkoły zostało 
zaprojektowane w zupełnie inny 
sposób, tak aby zapewnić więk-
sze bezpieczeństwo dzieciom, 
które nie będą już wychodzić 
bezpośrednio na jezdnię. Udało 

się również wygospodarować 
część miejsca, które może zostać 
przeznaczone na chodnik – do-
daje Katarzyna Cioruń. 

Niecodzienna sytuacja ze scho-
dami nie ułatwiała funkcjono-
wania placówki oświatowej, jak 
i  samych uczniów. - Budynek 
szkoły rozpoczął swoje funkcjo-
nowanie we wrześniu 2017 r. bez 
czynnego głównego wejścia. Uru-
chomiliśmy dla dzieci młodszych 
wejście boczne, a dla starszych 
wejście tylne od strony boiska. 
Utrudniało to początkowo orga-
nizację pracy szkoły, ale przyzwy-
czajenie do nowych warunków 
spowodowało, że nie zakłóca to 
już jej funkcjonowania – mówi 
Agnieszka Łukaszonek, dyrek-
tor PSP nr 3 w Strzegomiu. 

red

Problem schodów rozwiązany 
Konieczne było rozebranie elementów konstrukcyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych elementów wejścia do budynku szkoły

W ostatnich dniach nareszcie 
udało się rozwiązać ten palący 
problem. Przy okazji równie 
oczekiwanej modernizacji sieci 
niskiego napięcia i oświetlenia 
ulicznego przy ul. Legnickiej, 
przesunięto o kilka metrów 
słup, tak by już nie przeszka-
dzał kierowcom. Modernizacja 
oświetlenia polegała na ska-
blowaniu sieci nn i wymianie 4 
starych lamp. 

- Jestem niezmiernie zado-
wolony z tego, co się wydarzyło 
w ostatnich dniach na naszym 
Osiedlu. Felerny słup już nie 
przeszkadza mieszkańcom, a 
kable, które wcześniej wisiały 
w powietrzu, teraz są schowane 
w ziemi. Na całym odcinku 

ul. Legnickiej są jednakowe, 
nowoczesne lampy. Wszystkie 
problemy zniknęły jak ręką 
odjął – mówi radny Włady-
sław Halczuk. – Dziękuję 

burmistrzowi Strzegomia i jego 
pracownikom za pomoc w roz-
wiązaniu tej niezwykle trudnej 
sprawy – dodał.

tW

Pozbyli się felernego słupa
- Wszystkie problemy zniknęły jak ręką odjął – mówi radny Władysław Halczuk

Listy urzędowe na terenie 
miasta i  gminy Strzegom 
doręczają pracownicy zatrud-
nieni w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu. Gdy do mieszka-
nia zapuka goniec, można go 
wylegitymować, upewniając 

się, że to jest pracownik urzę-
du. W razie wątpliwości pro-
szę zażądać od niego okazania 
imiennego identyfikatora 
lub zadzwonić do Wydziału 
Obsługi Interesantów pod nr 
tel. 74 8560-576. 

Gdy zapuka goniec…udało się zrobić

Od wielu lat mieszkańcy ul. 
Kochanowskiego w Strzego-
miu narzekali na betonowy 
słup oświetleniowy stojący 
na samym środku wjazdu na 
teren Osiedla. Strzegomia-
nie mieli trudności z prze-
jazdem na parking i musieli 
szczególnie uważać, by nie 
doszło do stłuczki. Ten sam 
kłopot miały służby komu-
nalne odbierające śmieci. 

Prace – na zlecenie Tauron Dystrybucja S.A. – prowadziła firma ENBUD.

- Zwracam uwagę o zachowanie szeroko 
idącej ostrożności, mającej na uwadze 
własne bezpieczeństwo podczas otwierania 
drzwi od mieszkania – mówi Dorota Kliza, 
naczelnik Wydziału Obsługi interesantów. 

- Do końca maja mają powstać nowoczesne schody, które zaopatrzone będą w schodołaz dla niepełnosprawnych. 
Mimo długiego czasu oczekiwania, cieszy fakt, że zakończymy rok szkolny z nowymi i na pewno bezpiecznymi 
schodami – kończy optymistycznie Agnieszka Łukaszonek. 

Do końca maja br. w PSP nr 3 w Strzegomiu (dawne Gimnazjum nr 1) mają powstać nowo-
czesne schody, które zaopatrzone będą w schodołaz dla niepełnosprawnych. Dodatkowo 
nowe wejście do szkoły zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić większe bez-
pieczeństwo dzieciom, które nie będą już wychodzić bezpośrednio z budynku na jezdnię. 
To rozwiąże problem, który pojawił się już na samym początku modernizowania tej jednej 
z sześciu remontowanych szkół. 
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- Proszę się przedstawić. jakie 
ma pani zainteresowania i plany 
na przyszłość? interesują panią 
kwestie związane z  lokalnym 
samorządem?

- We wrześniu ubiegłego roku 
rozpoczęłam naukę w  strze-
gomskim LO na profilu dzien-
nikarsko-medialnym i prawni-
czym. Jak może zdradzić profil, 
który wybrałam – interesuję się 
dziennikarstwem, jednak kiedyś 
marzyłam o tym, aby zostać praw-
nikiem. Nowa szkoła otworzyła 
przede mną więcej możliwości, 
więc na chwilę obecną poszukuję 
czegoś w czym będę czuła się naj-
lepiej. Mówiąc szczerze, kwestie 
związane z  lokalnym samorzą-
dem zaczęły mnie interesować 
dopiero z chwilą, gdy rozpoczę-
łam starania o stanowisko prze-
wodniczącej MRM Strzegom. 
Dopiero wtedy zrozumiałam, że 
razem z  pozostałymi radnymi 
będziemy do niego należeć już 
od chwili zaprzysiężenia. Jak na 
razie nie myślałam o  tym, czy 
w  przyszłości chciałabym iść 
w kierunku działalności w samo-
rządzie lokalnym. 

- jak rodzina i rówieśnicy ode-
brali informację o tym, że została 
pani przewodniczącą mrm 
w strzegomiu? 

- Oczywiście pojawiły się gra-
tulacje, ale również pytania - „Czy 
jesteś pewna, że dasz sobie radę?”, 
„Czy na pewno chcesz się tego 
podjąć?”, „Czy masz czas na takie 

poświęcenie i  zobowiązanie?”, 
na które zawsze odpowiadałam, 
że jeśli nie spróbuję, to się nie 
dowiem. 

O  tym że chciałabym zostać 
w  przyszłości przewodniczącą 
MRM, wiedziałam już w trakcie 
trwania poprzedniej kadencji 
i  otwarcie mówiłam o  tym ro-
dzinie, czy znajomym, dlatego 
nie było to duże zdziwienie dla 
nich. 

- jaki ma pani pomysł na funk-
cjonowanie młodzieżowej rady 
miejskiej w  strzegomiu? naj-
ważniejsze cele…

- Chciałabym, aby MRM 
w Strzegomiu przede wszystkim 
skupiła się na działaniu. Chcę, 
abyśmy robili zawsze to co za-
planujemy i nie odkładali niczego 
„na później”. Przede wszystkim 
zależy mi najbardziej na aktywnej 
integracji młodzieży gminy Strze-
gom oraz na tym, żeby to właśnie 
młodzież decydowała o  tym 
co chciałaby zrobić. Drugim, 
również ważnym celem jest dla 
mnie upowszechnienie wiedzy 
na temat naszego młodzieżowe-
go samorządu, bo z  tego co się 
orientuję, to nie do końca wszyscy 
wiedzą, jaki wpływ młodzi ludzie 
mogą mieć na to, co się dzieje 
w naszej gminie i co może dziać 
się specjalnie dla nich. To nie są 
oczywiście wszystkie moje cele, 
ale nie chcę zdradzać szczegóło-
wego planu naszego działania, aby 
później zaskoczyć innych.

- czy fakt, że w naszej radzie 
są radni zróżnicowani wiekowo 
jest jakimś dużym problemem? 
jak zechciałaby pani zintegro-
wać radnych?

- Owszem jest to problem, 
szczególnie dlatego, że radych ze 
szkół średnich jest tylko czterech, 
co według mnie utrudnia nam 
trochę zadanie. Z drugiej strony, 
dla młodszych radnych jest to 
możliwość zdobycia większego 
doświadczenia, ze względu na 
to, że będą mogli startować do 
MRM w następnych latach. Jeśli 
chodzi o  integrację to wiem, że 
na pewno będzie ciężko, gdyż jest 
między nami za duża bariera wie-
kowa. Jednak razem z prezydium 
stawimy czoła wszelkim przeciw-
nościom, aby tylko nasza kadencja 

była dobrze zintegrowana, gdyż 
bez tego nie będzie dobrej współ-
pracy. Jak na razie jestem w trakcie 
planowania wszystkich punktów 
naszej integracji, dlatego nie chcę 
zbyt dużo zdradzać. 

- i  tak na koniec. czego pani 
życzyć?

- Myślę, że życzenia te należy 
skierować do całej MRM Strze-
gom. Najbardziej przyda nam 
się motywacja do działania i  to, 
abyśmy potrafili przeciwstawiać 
się temu, co stanie nam na dro-
dze. A przede wszystkim, wyżej 
wspomnianej, udanej integracji 
i owocnej współpracy. 

- dziękujemy za rozmowę.

- Na odcinku od wiaduktu 
kolejowego do skrzyżowania 
z  ul. Parkową wymienionych 
zostanie łącznie 17 szt. najstar-
szych przyłączy wodociągo-
wych, które wykonane są jeszcze 

z  rur stalowych. W  związku 
z  prowadzonymi pracami dla 
mieszkańców części Osiedla 
Graby mogą wystąpić utrud-
nienia w postaci krótkotrwałych 
przerw w dostawie wody, które 

spowodowane są 
koniecznością 
montażu arma-
tury wodocią-
gowej. Prosimy 
mieszkańców 
o   c ie rp l iwość 
i  wyrozumiałość – 
mówi Dorota Borkow-
ska, prezes spółki. 

Na pozostałym odcinku ul. 
Dolnej prace nie będą prowa-

dzone, ponieważ 
ta część ulicy 
została zwo-
dociągowana 
pod koniec lat 
90–tych. – Wi-

dać, że coś się 
dzieje na Grabach. 

Teraz przyłącza, a już 
za chwilę czeka nas wielka 
przybudowa ulicy – cieszą się 
mieszkańcy. 

Trzeba działać

Gdzie wymieniają przyłącza? 

Rozmowa z Wiktorią Łobodziec, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2017-2019

- Teraz przyłącza, a już za chwilę czeka nas wielka przybudowa ulicy – cieszą się mieszkańcy

Podczas codziennych wi-
zyt w  Wydziale Podatko-
wym Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu mieszkańcy 
zadają wiele pytań dotyczą-
cych płatności za podatki. 
Na te najczęściej zadawane 
odpowiada Ewa Michaluk, 
naczelnik Wydziału Podat-
kowego. 

zawsze płaciłem podatek 
w  czterech ratach: 15.03., 
15.05, 15.09, 15.11. dlacze-
go kwota z decyzji na 2018 r. 
jest do zapłacenia w ,,pierw-
szej racie” z terminem płat-
ności do 15.03.2018 r.?

Jeś l i  podatek ustalony 
w  decyzji nie przekracza 
100 zł, nie można zapła-
cić podatku w kwartalnych 
ratach. Trzeba uregulować 
płatność do 15 marca. Gdy 
podatek od nieruchomości 
jest wyższy niż 100 zł, pła-
cimy w  tym terminie tylko 
pierwszą ratę. Kolejne raty 
uiszczamy do 15 maja, 15 
września oraz 15 listopada.

dlaczego mam zgłaszać 
w  wydziale Podatkowym 
sprzedaż nieruchomości, sko-
ro kupujący ode mnie zgłosił, 
że nieruchomość nabył?

Zarówno kupujący jak 
i sprzedający nieruchomość 
mają ustawowy obowiązek 
zgłoszenia tego zdarzenia 
w  terminie 14 dni od jego 
zaistnienia osobiście w po-
koju nr 4 Wydziału Podat-
kowego lub za pośrednic-

twem poczty. Zmiany należy 
zgłaszać na formularzach 
dostępnych w  Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu 
(Wydział Obsługi Intere-
santa pok. nr 15 i Wydział 
Podatkowy pok. nr 4) lub na 
stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl w  zakład-
ce: podatki i opłaty lokalne 
2018.

czy decyzja w  sprawie 
podatku od nieruchomości 
zawiera już opłatę za użyt-
kowanie wieczyste gruntu?

Nie! Opłata za użytkowa-
nie wieczyste i  podatek od 
nieruchomości są odrębny-
mi od siebie daninami na 
rzecz gminy. 

dlaczego znowu muszę 
składać deklarację na podatek 
od środków transportowych, 
skoro stawki nie zmieniły się 
od zeszłego roku?

Obowiązek corocznego 
składania deklaracji wynika 
z przepisów ustawy. Podat-
nicy w terminie do dnia 15 
lutego składają właściwemu 
organowi podatkowemu 
deklaracje na podatek od 
środków transportowych 
na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu 
według ustalonego wzoru, 
a  jeżeli obowiązek podat-
kowy powstał po tym dniu 
- w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie 
tego obowiązku. 

mieszkańcy pytają… o podatki

W związku z planowaną przez gminę Strzegom przebudową 
ul. Dolnej w Strzegomiu, spółka Wodociągi i Kanalizacja 
w  Strzegomiu rozpoczęła wymianę przyłączy wodocią-
gowych do budynków mieszkalnych. Zakończenie prac 
planowane jest do 30 marca 2018r.

zWrOT PODATku 
AkcYzOWeGO rOLnikOm 

W 2018 rOku

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Rolnicy, którzy złożyli wnio-
sek o zwrot podatku akcyzo-
wego za I półrocze 2018 r. 
otrzymają w miesiącu marcu 
2018 r. decyzję ustalającą 
wysokość rocznego limitu do 
zwrotu podatku akcyzowego, 
kwotę zwrotu w I półroczu 
2018 r. oraz część limitu 
pozostałą do wykorzystania 
w drugim półroczu br. 
Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego za I półrocze 
2018 roku nastąpi w dniach 
od 1 kwietnia do 30 kwiet-
nia 2018 r. gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu lub przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany 
we wniosku.

Wydział Odpadów Komu-
nalnych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu przygotował 
anonimową ankietę, w której 
mieszkańcy będą mieli moż-
liwość podzielić się przemy-
śleniami na temat segregowa-
nia odpadów komunalnych. 
- Wiedza ta posłuży przygoto-
waniu efektywnej komunikacji 
na temat nowych zasad se-
gregowania odpadów. Bardzo 
ważne dla nas jest państwa 
zaangażowanie i pomoc w tej 
kwestii. Chcielibyśmy przeka-
zać mieszkańcom jak najwięcej 
informacji o nowych zasadach 
segregowania odpadów, które 
w naszej gminie radykalnie 
zmienią się od 1 stycznia 2019 
r. Za wypełnienie ankiety z 
góry dziękujemy.  Są one do 
pobrania w Wydziale Obsługi 
Interesantów  pok. nr 15 ( 
parter) – informuje Jolanta 
Dryja, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi. 

***
W ostatnim okresie do miesz-

kańców były dostarczane  infor-
macje na 2018 r. bez blankietów 
do opłaty. - Jeżeli będziecie pań-
stwo mieli konieczności posiada-
nia blankietów, prosimy o zgłosze-
nie się do Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w tut. 
urzędzie lub kontakt telefoniczny 
pod nr 74 8560 570, 571. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiścić mie-
sięcznie, w terminie do 20 dnia 
każdego miesiąca następującego 
po miesiącu, którego dotyczy 
obowiązek ponoszenia opłaty. 

***

15 lutego br. samochód - 
śmieciarka uległ wypadkowi 
drogowemu. Odbiór odpadów 
komunalnych suchych i biode-
gradowalnych odbywać się będzie 
w godzinach popołudniowych do 
odwołania. Za powstałą uciążli-
wość serdecznie przepraszamy.

informacje z WOk-u

20 marca br. upływa ter-
min składania wniosków o 
przyznanie pomocy zdro-
wotnej.

Uprawnionymi do korzy-
stania z pomocy zdrowotnej 
są nauczyciele zatrudnieni 
w wymiarze nie niższym 
niż połowa obowiązującego 
wymiaru zajęć w szkołach 
prowadzonych przez gminę 
Strzegom oraz nauczyciele 
po przejściu na emeryturę, 
rentę lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyj-
ne (z tych szkół). 

Do wniosku o przyznanie 
zasiłku pieniężnego należy 

dołączyć:
•	 zaświadczenie	 lekarskie	

potwierdzające choro-
bę lub inne dokumenty 
świadczące 

o stanie zdrowia tj. karta 
informacyjna, orzeczenie 
o stopniu niepełnospraw-
ności;

•	 dokumenty	 potwierdza-
jące poniesione koszty le-
czenia (faktury, rachunki, 
paragony);

•	 oświadczenie	 (dotyczące	
ostatnich trzech mie-
sięcy poprzedzających 
termin złożenia wnio-
sku) o średniej miesięcz-

nej wysokości dochodu 
brutto, przypadającego 
na osobę pozostającą z 
nauczycielem w jednym 
gospodarstwie domo-
wym, lub osobę samotnie 
zamieszkującą.
Wypełniony wniosek na-

leży złożyć w Wydziale 
Obsługi Interesantów pok. 
15 lub przesłać pocztą na 
adres Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu Rynek 38 
58-150 Strzegom do dnia 
20 marca 2018 r. Szczegó-
łowych informacji udziela 
Wydział Oświaty - pokój 
38, tel. 74/8560-580.

nie bądź obojętny!

W związku z niskimi temperaturami apelujemy do 
mieszkańców o zgłaszanie miejsc, gdzie przebywają 
osoby bezdomne. Niskie temperatury mogą się dla 
nich okazać zabójcze.  Chodzi o pustostany, altanki 
działkowe, piwnice, śmietniki i zsypy, a także miejsca, 
w których pod „gołym niebem” śpią osoby bezdomne 
lub nietrzeźwe. Takie informacje należy przekazać do 
Komisariatu Policji w Strzegomiu – tel. 74 8551991 
oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu: 
74 8518190,  jak również pod numery  alarmowe: 997 
i 112. Nie bądźmy obojętni i reagujmy!
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Nasi mieszkańcy uczest-
niczyli  m. in. w  Wielkiej 
Paradzie Morsów ulicami 
Mie lna , wspólne j  kąp ie-
li  w  Bałtyku, sportowych 
zmaganiach i   imprezach 
integracyjnych. Zaży-
wali również kąpieli 
w baliach i saunach.  
-  D z ięku ję  c a ł e j 
g r up i e  z a  s two-
rzenie wspaniałej 
atmosfer y. Przy-
wieźliśmy ze sobą 
m n ó s t w o  n i e z a -
pomnianych, mega 
pozytywnych wrażeń 
– podkreśla Edward Fe-

dyczkowski, lider Strzegom-
skiej Dwunastki. 

Zapraszamy do obejrzenia 
fotografii z Mielna. 

w ydArzeniA

Zajęcia w ramach Sportowego Klubu Malucha: 
poniedziałek – rocznik 2015 – godz. 16.00
środa – rocznik 2012-2013 – godz. 16.00
piątek – rocznik 2014 – godz. 16.00
Zajęcia trwają 1 godzinę. Prowadzone są w 15-osobowych grupach.

Strzegomskie morsy w mielnie
W zlocie wzięło udział około 3,5 tys. uczestników, a w wielkiej kąpieli - według danych organizatora - 3212 morsów i foczek z całego świata

Grupa strzegomskich morsów ze społeczności Strzegomska 
Dwunastka w dniach 7-11 lutego br. uczestniczyła w 15. 
Zlocie Morsów w Mielnie. 

Nowe pomieszczenia wydzia-
łu znacznie usprawnią obsługę 
klientów. Są bardziej przestronne 
i przyjazne. Znajduje się w nich 5 
stanowisk urzędniczych. 

Poprzednia lokalizacja WOK-u 
– jak często podkreślali strzego-
mianie – nie była zbyt korzystna. 
– Trzeba było się sporo natrudzić, 
żeby znaleźć ten wydział. Mieścił 
się gdzieś z boku, na półpiętrze. 
Teraz jest zdecydowanie lepiej.  
a zmiana na pewno jest na plus 
– podkreśla pani Jolanta, miesz-
kanka Strzegomia.

Pierwsza edycja „Skaczą-
cych żabek” przypadła do gu-
stu wszystkim uczestnikom, 
d latego też zdecydowano 
się na kontynuację projektu. 
Zajęcia będą również odby-
wać się w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 w Strzego-
miu, która posiada 
dobre zaplecze 
sportowe. 

- Chodzi 
nam o  to, 
by dzieci 
m o g ł y 
się wy-
skakać 
i   w y -
b i e -
g a ć . 
N i e 
m a 
w ś r ó d 
n i c h 
ż a d n e j 
rywaliza-
cji – mówi 
D o m i n i k a 
K u l e b a , p o -
my s łodawcz y n i 
zajęć. – Warto podkreślić, 
że opiekun dziecka aktyw-
nie uczestniczy w  zabawie, 
dzięki temu wzmacnia się 
więź pomiędzy nimi. Uczymy 
również zasad poruszania się 
w  grupie, dyscypliny i  po-
rządku. 

red

Wydział śmieciowy z nową lokalizacjąSportowy klub malucha
Ta zmiana na pewno jest na plus – podkreśla pani Jolanta, mieszkanka StrzegomiaZajęcia będą odbywać się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi (WOK) w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu został przeniesiony do pomieszczeń po byłym Banku Spółdzielczym i od teraz 
mieści się w pokoju nr 16. 

5 marca br. rozpoczyna się druga edycja zajęć dla najmłodszych mieszkańców w ramach 
Sportowego Klubu Malucha. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od 3. do 5. roku życia i 
potrwają od marca do maja. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kogo (imię i  nazwisko) w  serialu pt. „Klan” gra aktor To-
masz Bednarek, który w  ubiegłym tygodniu przebywał 
w Strzegomiu w kontekście nagrania programu „Zakochaj 
się w Polsce”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 9-10 marca 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i  numer telefonu. W  tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !

„Nowe oblicze Greya”
08.03.2018 r. o godz. 18:00
09.03.2018 r. o godz. 20:30
10.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Pitbull. Ostatni pies.”
16.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
17.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
18.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 

19.30
23.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
24.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Pszczółka Maja: Miodowe 
igrzyska”
17.03.2018 r. o godz. 15:00 
18.03.2018 r. o godz. 15:00 
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

W programie, którego 
prowadzącym jest 
znany i lubiany ak-
tor Tomasz Bedna-
rek, zaprezentowane 
zostaną najpiękniej-
sze i  najciekawsze 
miejsca w gminie Strze-
gom. Ekipa programu 
odwiedziła m. in.: Bazy-
likę Mniejszą, Centrum 
Aktywności Społecz-
nej „Karmel”, okolice 
Baszty Dziobowej, Górę 
Krzyżową, Muzeum  
Gross-Rosen, kamienio-
łom w Kostrzy i Morawę. 

Ekipie realizującej pro-
gram „Zakochaj się w Pol-
sce” nasze miasto i okolice 
przypadły do gustu. Duże 
wrażenie wywarła na nich 
Bazylika Mniejsza i widok 
z  Góry Krzyżowej. Pod-

kreślali, że dwudniowy 
pobyt musi w  całości 

wystarczyć na na-
granie materiału 
i  przeprowadzenie 
wszystkich rozmów. 
- Przyjechaliśmy do 
was w mocnym, sied-

mioosobowym skła-
dzie. Zawsze staramy 
się opowiedzieć historię 
danego miejsca w sposób 
atrakcyjny. Pracowaliśmy 
tradycyjną, standardową 

kamerą, ponadto kamerą, 
która jest w ruchu, zrobi-
liśmy sporo zdjęć lotni-
czych. W imieniu swoim 

i ekipy programu serdecznie 
zapraszam mieszkańców do 
obejrzenia odcinka z gminy 
Strzegom - podkreśla To-
masz Bednarek. 

tW

zakochaj się w…
Prowadzącym program jest znany aktor i prezenter telewizyjny Tomasz Bednarek

Do końca marca w  Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu moż-
na podziwiać wystawę Beaty 
Trembeckiej. 

Beata Trembecka to ab-
solwentka Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby 
w pracowni profesora Leszka 
Mickosia. Jest  członkiem 
Dolnośląskiego Stowarzy-
szenia Artystów Plastyków. 

Swoje prace prezentowała na 
wystawach zbiorowych i  in-
dywidualnych, współpracuje 
z galeriami sztuki i Domami 
Aukcyjnymi. Tworzy kompo-
zycje abstrakcyjne uwolnione 
od skojarzeń z przedmiotem. 
- W moich pracach najważ-
niejsze są kolor i  faktura. 
Szczególną pasję wzbudza 
we mnie odkrywanie nowych 
technik – mówi ar tystka. 
Zapraszamy do obejrzenia 
wystawy. 

niezwykły wernisaż

Opowiada ona o  rodzinie 
Heffleyów, którzy wybierają 
się na wakacje. Jeszcze przed 
wylotem spotyka ich kilka 
nieszczęśliwych zdarzeń, które 
uprzykrzą im życie. Książka 
ma żartobliwy charakter i  jest 
przyjemna do czytania w czasie 
wolnym. Polecam tę książkę 
wszystkim, którzy lubią czytać 
i  nie tylko, ponieważ spodo-

ba się ona także osobom nie 
przepadającym za czytaniem. 
Zachęcam do zapoznania się 
także z poprzednimi częściami 
z  tej serii, które też są bardzo 
humorystyczne. Zaciekawio-
nych losami Grega i jego rodzi-
ny zapraszam do wypożyczenia 
książki w  naszej stanowickiej 
bibliotece. 

michał czekatowski

Opowieść o pewnym cwaniaczku
Młodzi czytelnicy polecają książki godne wypożyczenia lub kupienia. W tym numerze „Dziennik Cwaniaczka. No to lecimy” J. Kinneya

W dniach od 21 do 22 lutego br. na terenie gminy Strzegom 
realizowany był popularny program „Zakochaj się w Polsce”, 
który emitowany jest na antenie TVP 1. - To duże wyróżnie-
nie i znakomita promocja Ziemi Strzegomskiej – zaznaczają 
nasi mieszkańcy. 

O dacie emisji programu „Zakochaj się w Polsce” poinformujemy wkrótce.

Niedawno w bibliotece w Stanowicach pojawiła się nowa 
książka z  Serii „Dziennik Cwaniaczka” Jeffiego Kinneya 
pt. „Dziennik Cwaniaczka. No to lecimy”.
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Dzięki Fundacji „Centrum 
im. profesora Bronisława Ge-
remka”, we współpracy z „Fun-
dacją Orange”, w bieżącym roku 
szkolnym młodzież z Zespołu 
Szkół w Strzegomiu  już po raz 
czwarty zakwalifikowała się do 
udziału w ogólnopolskim pro-
jekcie edukacyjnym pn. „Nasz 
Wspólny Świat”.  

W  tym roku szkolnym od-
były się cztery spotkania online 
w formie wideokonferencji. Trzy-
osobowy zespół w składzie: Alek-
sandra Fedak, Zuzanna Kornaś 
oraz Krzysztof Chwała spotykał 
się w Pracowni Orange, miesz-
czącej się w głównym budynku 
Zespołu Szkół w  Strzegomiu. 
- Projekt trwał od października 
2017 r. do stycznia 2018 r., a swo-
im programem obejmował m.in. 
następujące zagadnienia: Co to 
jest „edukacja globalna” i co to jest 
„Globalne Południe”?, Zróżni-
cowanie w poziomie rozwoju na 
świecie oraz kluczowe wyzwania, 
przed którymi stoi Globalne Po-
łudnie, Milenijne Cele Rozwoju, 

Agenda 2030 i Cele Zrównowa-
żonego Rozwoju, Współpraca 
rozwojowa i Polska Pomoc, Za-
sada 3R. Prowadzący ten projekt 
dr Robert Łuczak z Warszawy 
zdalnie moderował spotkania. 
Celem spotkań, podobnie jak 
w  poprzednich edycjach, było 
rozwijanie zainteresowań edu-
kacją globalną współczesnego 
świata. Oprócz spotkań onli-
ne  przygotowany został moduł 
e-learningowy, w  którym były 
dostępne wszystkie materiały, 
z  możliwością wykorzystania 
ich na innych zajęciach, np. na 
lekcjach geografii – opowiada 
Renata Dziurla, koordynator 
projektu. 

- Był to dobrze spędzony i wy-
korzystany czas, ponieważ oprócz 
pogłębiania wiedzy, zdobywania 
informacji na nurtujące tema-
ty współczesnego, globalnego 
świata, mogliśmy integrować się 
nie tylko w swojej drużynie, ale 
również za pośrednictwem inter-
netu z innymi grupami z Polski 
– mówią uczniowie. 

Już po raz dziewiąty w  Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
2 w Strzegomiu zorganizowano 
Festiwal Nauki w  ramach tzw. 
„Kopernikaliów”. Przygotował 
go zespół nauczycieli matema-
tyki, przyrody, chemii i  fizyki, 
przy pomocy uczniów klasy VI 
b i klas drugich gimnazjalnych. 
Wydarzenie odbyło się w dniach 
14-15 lutego br. 

W ramach festiwalu uczniowie 
przygotowali wystawę edukacyjną 
pt. „Magia matematyki, przyrody, 
chemii i fizyki” dla uczniów naszej 
szkoły. Przygotowane zostały 
różne stanowiska o  tematyce 
matematyczno – przyrodniczej. 
Uczniowie świetnie poradzili 
sobie z ich obsługą. Proponowa-
ne atrakcje cieszyły się ogromną 
popularnością wśród uczestników 
imprezy naukowej.

Puzzle geometryczne i przyrod-
nicze dotyczące ekologii, obserwa-
cje mikroskopowe oraz plansze 
edukacyjne, wystawa minerałów 
oraz owadów, zabawki fizyczne, 
niesamowite przykłady występo-
wania ciągu Fibonacciego 
w naturze, historia ze-

garów, ekspo-
zycja 

przyrządów służących do mie-
rzenia czasu, zjawiska i  iluzje 
optyczne, ciekawe doświadczenia 
chemiczne i fizyczne dla uczniów, 
które pomogły im zrozumieć 
przyczyny różnych zjawisk – to 
wszystko można było zobaczyć 
w trakcie Festiwalu Nauki w PSP 
nr 2. Wystawa cieszyła się sporym 
zainteresowaniem uczniów kl. I – 
VII, II – III gimnazjalnych oraz 
oddziału przedszkolnego, którzy 
licznie odwiedzali poszczególne 
stanowiska.

- Byłem zafascynowany tymi 
wszystkimi rzeczami i doświad-
czeniami. Bardzo podobały mi 
się konkursy z matematyki, jednak 
najbardziej – złudzenia optyczne 
i figury geometryczne w 3D. 
Chciałbym, by takie festiwale 
nauki odbywały się częściej niż raz 
w roku – mówi Bartosz Bajerski 
z klasy IV d.

Wystawa interaktywna po-
zwoliła odwiedzającym wejść 
odważniej w świat nauki, gdzie 
każdy może badać i eksperymen-
tować. - Uczniowie mieli okazję 
poznać bogactwo interaktywnych 
zabawek, odpowiednio dobranych 

narzędzi i modeli. Festiwal Na-
uki to radość odkrywania i 

poszerzania swojej wiedzy 
– podkreślają organizato-

rzy. 
red

nasz wspólny świat

Festiwal nauki w PSP nr 2

Motywem przewodnim 
konkursu była walizka, która 
jest symbolem podróży. Oba 
te motywy pięknie łączą się 
z  książkami, które zabierają 
nas w odległe światy. Wszyscy 
prezentowali bardzo wyso-
ki poziom, dlatego komisja 
konkursowa nie miała przed 

sobą łatwego zadania. Oto 
laureaci.

Kategoria „Młodsi”: 
I  miejsce: Malwina Dzieni-

szewska, ZSP w Jaroszowie
II miejsce: Nadia Figurak, 

PSP w Olszanach
III miejsce: Kamila Rakuś, 

PSP w Olszanach
Wyróżnienia: Julia Brokos 

i  Aleksandra Szustak z  PSP 
w Kostrzy.

Kategoria „Starsi”: 
I  miejsce: Nikol Juszczyk, 

PSP nr 2 w Strzegomiu
II miejsce: Zofia Malinowska, 

ZSP w Jaroszowie
III miejsce: Jagoda Piekarska, 

PSP w Goczałkowie
Wyróżnienia: Nikola Cie-

pielewska i  Alicja Riss z  PSP 
w Goczałkowie. 

 Eliminacje powiatowe od-
będą się 22 i 23 marca w Świd-
nicy. 

Licealiści mieli idealną oka-
zję, aby zaprezentować swoje 
umiejętności wokalne, języko-
we, a nawet taneczne. Jury zde-
cydowało, że zostaną wręczone 
trzy równorzędne I  miejsca 
dla: Nicole Sarny, Sandr y 
Nadwornej (ze wsparciem 
tanecznym Uli Koller i  Oli 
Mikołajczak), II miejsce dla 
Julii Kulpińskiej i Leny Daty, 
dwa równorzędne III miejsca 
trafiły do: Sandry Baranow-
skiej i  Kamili Kulasy oraz 
wyróżnienie, 
które otrzy-

mali: Alan Tułacz 
i   D a w i d  B u ł a t 
wraz z   Arkiem 
Cymerem. Dopeł-
nieniem występów 
był przepiękny ta-

niec wykonany przez 
Marcelinę Kędzier-

ską i Arkadiusza Cy-
mera. Nagrodzonym 
serdecznie gratuluje-
my i zachęcamy do 
udziału w  następ-
nej edycji festiwa-
lu, który odbędzie 
się już za rok!

„Pegazik” 2018

Wyśpiewali sobie sukces!

Znamy laureatów gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego. Kto tym razem odebrał nagrodę?

Dopełnieniem występów był przepiękny taniec wykonany przez Marcelinę Kędzierską i Arkadiusza Cymera

Tegoroczne eliminacje gminne XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” odbyły się 15 lutego w Cen-
trum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej. Zmagania miały miejsce 
23 lutego br.
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7 lutego br. odbyły się spo-
tkania w świetlicach wiejskich 
z  sołtysami i  mieszkańcami 
obu wsi. Wśród gości byli m. 
in.: dyrektor Dolnośląskiego 
Biura Geodezji i  Terenów 
Rolnych we Wrocławiu Le-
sław Wołcz, dyrektor Po-
wiatowego Biura Geodezji 
i Katastru w Świdnicy Paweł 
Kaśków i zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski. 

Dyrektor Lesław Wołcz po-
informował, że są środki finan-
sowe na nowy nabór wniosków 
o  przystąpienie do scalenia 
gruntów. - Mając na uwadze 
opracowany już projekt urzą-
dzeniowo – rolny w roku 2015 
dla obu wsi, istnieje duża szan-
sa na przystąpienie do tego 
konkursu. Wszystko w rękach 
właścicieli nieruchomości - 
poprzez podpisanie wniosku 

o  przystąpienie do scalenia 
gruntów – stwierdził. 

- Po raz drugi pojawia się przed 
nami jedyna szansa na pozyska-
nie bardzo dużych pieniędzy. 
Wszystko zależy od tego jak 
wielu właścicieli działek - choćby 
tych najmniejszych - wyrazi zgo-
dę na przystąpienie do programu. 
Cztery lata temu zebraliśmy spo-
ro decyzji, ale okazało się to za 
mało i wyprzedziły nas inne wsie. 

Teraz ponownie odwiedzimy 
wszystkich właścicieli mając na-
dzieję, że osiągniemy odpowied-
nio wysoki wskaźnik procentowy 
i uda nam się zakwalifikować do 
programu – podsumował Piotr 
Szmidt, radny ze Stanowic.

Sołtysi w/w  wsi wspólnie 
z członkami Rad Sołeckich oraz 
innymi zaangażowanymi oso-
bami zbierali podpisy właścicieli 
gruntów do 27 lutego br. 

- Ich celem było ograniczenie 
liczby zdarzeń drogowych rów-
nież poprzez dyscyplinowanie 
tych kierowców, którzy prowadzą 
pojazdy z większą od dozwolonej 
prędkością lub w  inny sposób 
łamią obowiązujące przepisy 

ruchu drogowego. Do działań 
wykorzystywane były radiowozy 
oznakowane i  nieoznakowane, 
wyposażone w urządzenia reje-
strujące tzw. wideorejestratory 
oraz ręczne mierniki prędkości – 
mówi Magdalena Ząbek, oficer 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy.

W  trosce o  bezpieczeństwo 
podróżujących policjanci po 
raz kolejny apelują o  rozwagę 
i przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego. Przypominają rów-

nież, jak ważna jest jazda z tzw. 
„prędkością bezpieczną” – taką, 
przy której kierowca zachowuje 
możliwość pełnego panowania 
nad pojazdem, czyli w razie po-
trzeby może go zatrzymać przed 
pojawiającą się przeszkodą, bądź 
ominąć ją bez zbędnego ryzyka. 

Pamiętajmy, że dobra pogoda 
i prosta droga nie upoważnia 
kierujących do przekraczania do-
zwolonej prędkości. Na drodze, 
gdzie sytuacja jest bardzo często 
dynamiczna, może dochodzić do 

wielu niebezpiecznych i nagłych 
sytuacji, w których zmuszeni 
będziemy do natychmiastowej 
reakcji. Nadmierna prędkość 
może być czynnikiem, który 

spowoduje, że nie opanujemy 
wówczas prowadzonego pojaz-
du i dojdzie do tragicznych w 
skutkach wypadków i zdarzeń 
drogowych. 

Scalanie w kolejnych wsiach?

Policja prowadziła akcję „Prędkość” w Granicznej 

Dyrektor DBGiTR Lesław Wołcz poinformował, że są środki finansowe na nowy nabór wniosków o przystąpienie do scalenia gruntów

Do działań wykorzystywane były radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w urządzenia rejestrujące oraz ręczne mierniki prędkości

W zabawie uczestniczyło po-
nad 300 osób z Kostrzy i oko-
licznych miejscowości. Wszyscy 
bawili się świetnie, zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Każdy 
bowiem mógł znaleźć 
coś dla siebie pośród 
licznych atrakcji. 

Pyszne ciasto upieczone przez 
rodziców uczniów, konkursy, 

wspól-

na zumba z Ewą Zapolną i jej 
ekipą wprowadziły wspaniały 
nastrój. Dodatkowych wrażeń 
dostarczyła zabawa na dmu-
chanym placu zabaw Cezarego 
Włodarczyka, który zawsze 
wspiera nas w takich chwilach. 
Nie zawodzą również miesz-
kańcy Kostrzy, którzy wykazują 
się empatią, są szczodrzy i po-
mocni. W akcję zaangażowało 
się również wiele instytucji oraz 
wielu darczyńców. Na szczegól-

ne uznanie zasługuje fakt, że 
w  akcję zaangażowali się byli 
uczniowie szkoły, którzy sami 
zgłosili się do pomocy i  za-
proponowali swoje usługi, np. 
malowanie twarzy, formowanie 
figur z  balonów, czy sprzedaż 
książek z prywatnej kolekcji na 
rzecz chorego chłopca. – Bardzo 
dziękujemy za zorganizowanie 
akcji oraz ogromną pomoc dla 
naszego synka – mówią rodzice 
Mateuszka. 

Bawili się razem dla mateuszka
W zabawie uczestniczyło ponad 300 osób z Kostrzy i okolicznych miejscowości. Atrakcji nie brakowało

Na cmentarzu parafialnym 
w Olszanach wykonano szutro-
we dróżki wraz z krawężnikami. 
Wcześniej zostały one odpo-
wiednio wykorytowane. 

- Następnie nawieziono 
odpowiednie kruszywo oraz 
zagęszczono. Wykonawca to 
firma budownictwa drogowego 
Marcina Gruszeckiego. Sfinan-

sowanie zadania było możliwe 
dzięki funduszom parafialnym, 
sponsorom, Radzie Sołeckiej 
i  zespołowi „Olszaniacy” – 
mówi Stanisława Górska, soł-
tys wsi. – Cieszę się, że wreszcie 
zaszły takie zmiany na naszym 
cmentarzu. Czekaliśmy na to 
już od dawna – podkreśla pani 
Dorota z Olszan. 

zmiany na cmentarzu

Komisja wybrana 
W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym obej-
mującym grunty położone w obrębach Godzieszówek, Granica 
i Tomkowice, starosta świdnicki powołał komisję pełniącą funkcje 
doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowywaniu projektu 
scalenia. W skład komisji weszli rolnicy, sołtysi, przedstawiciele 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, starosty świdnickiego 
oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Wzorem wsi Granica, Tomkowice i Godzieszówek, które otrzymały 8 milionów złotych na 
scalenie gruntów, budowę dróg dojazdowych do pól rolników oraz na poprawę infrastruktu-
ry na wsiach, także sołectwa Stanowice i Olszany chcą przystąpić do scalania gruntów. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy 
zorganizowała zabawę dla dzieci połączoną z akcją chary-
tatywną na rzecz chorego Mateuszka, mieszkańca Kostrzy. 
Impreza odbyła się 10 lutego br. 

Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa oraz uciążliwości występujące w związku 
ze wzmożonym ruchem samochodów osobowych oraz ciężarowych, a także wybiegając 
naprzeciw problemom zgłoszonym przez lokalnych mieszkańców, policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy na obszarze miejscowości Graniczna w dniach od 20 do 
27 lutego br. przeprowadzili wzmożone działania „PRĘDKOŚĆ”.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwracają uwagę na: 
– stan trzeźwości kierujących,
– stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia 

dzieci,
– stan techniczny pojazdów,
– przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.
 Na podstawie komunikatu KPP w Świdnicy
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W Centrum Aktywności 
Społecznej KARMEL w Strze-
gomiu 10 lutego br. rozegrano 
Noworoczny Turniej Szachowy. 
W zawodach wzięło udział 
53 szachistów z kilkunastu 
miejscowości województwa 
dolnośląskiego. 

W grupie A - dla osób do 13 
lat - zwyciężył Jerzy Eigner 
(Miedź Legnica) przed Macie-
jem Kaczmarzykiem (Goniec 
Żarów) oraz Tatianą Rybką 
(Giecek Radków). Wśród wielu 
startujących młodych szachi-
stów ze Strzegomia najwyższe 
miejsce zajął Igor Stempnie-
wicz, zajmując 10 miejsce.

Klasyfikacje najlepszych osób 
w poszczególnych grupach 
wiekowych:
dziewczęta do lat 9: 
1. Zofia Wojciechowska ( Je-
lenia Góra)
2. Zofia Pidanty (Strzegom)
3. Aleksandra Kasprzak (Strze-
gom)

dziewczęta do lat 13: 
1. Tatiana Rybka (Radków)
2. Kamila Fiedorek (Legnica)
3. Weronika Komaniecka 
(Żarów)
chłopcy do lat 9: 
1. Zbigniew Gul (Świebo-
dzice)
2. Łukasz Wojciechowski ( Je-
lenia Góra)
3. Szymon Wojciechowski 
( Jelenia Góra)
chłopcy do lat 13: 
1. Jerzy Eigner (Legnica)
2 Maciej Kaczmarzyk (Żarów)
3. Kacper Jaroszuk (Radków)

W grupie B OPEN - dla za-
wodników pow. 13 lat - wygrał 
Hubert Zieliński (SZACH-
MAT Przemków) przed Miro-
sławem Cyganem i Michałem 
Bieszczadem (oboje Goniec 
Żarów). Najlepszy zawodnik 
ze Strzegomia - Piotr Piórek 
zajął 8 miejsce.

Serdeczne gratulacje. 
red

noworoczny Turniej Szachowy

AKS po rozegraniu 10 me-
czów w rundzie zasadniczej 
zajął ostatnie miejsce w gr. B. 
Wraz z zespołami z miejsc 4-5 
trafił do Dywizji B, podobnie 
jak ekipy z miejsc 4-6 z gr. A. 
Do tabeli Dywizji B wliczono 
wyniki meczów AKS-u z Ząb-
kowicami Śl. i Ogniem Żmi-
gród, z którymi strzegomianie 
grali w pierwszej fazie sezonu. 

Do końca rozgrywek zostały 
4 kolejki. 
RUNDA ZASADNICZA
Wyniki:
8. kolejka (06.01) AKS – ZTS 
Ząbkowice Śl. 0:3 (20, 22, 21)
9. kolejka (13.01) Faurecia 
Volley Jelcz-Laskowice – AKS 
3:0 (20, 20, 23)
10. kolejka (27.01) AKS – EMS 
Oborniki Śląskie 0:3 (19, 15, 
22)

DYWIZJA B (o MIEJSCA 
7-12)
Wyniki:
1. kolejka (03.02) UKS Ty-

grysy Strzelin – AKS 3:0 (23, 
25, 21)
2. kolejka (17.02) AKS - SKFiS 

Kudowianka Kudowa Zdrój 3:2 
(20, -22, 22, -23, 13)

tW

Siatkarze walczą
Strzegomscy siatkarze spisują się na miarę swoich możliwości. Wyniki nie oddają przebiegu spotkań

Dziewczęta , po  bardzo 
emocjonujących meczach, 
wywalczyły wysokie IV miej-
sce. W kategorii dziewcząt 
LO reprezentowały: Karolina 
Cedzidło, Nicola Radosz i 
Justyna Rogala, W kategorii 

chłopców: Jakub Kowalczyk, 
Sebastian Skóra i  Kornel 
Naróg. Opiekunem tenisi-
stów stołowych był Przemy-
sław Stempniewicz. 

Gratulujemy! 

Sukcesy licealistów w tenisie stołowym!
Opiekunem tenisistów stołowych był Przemysław Stempniewicz, który przygotował zawodników na medal. Życzymy kolejnych sukcesów

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu 19 
lutego br. wywalczyli złoty medal w rywalizacji drużynowej 
chłopców w tenisie stołowym w zawodach powiatowych i 
awansowali do dalszych rozgrywek strefy wałbrzyskiej.

Tabela gr. B po rundzie zasadniczej
LP KLUB MECZE PUNKTY SETY
1. Siatkarz Bierutów 10 27 27-4

2.
Faurecia Volley Jelcz-Lasko-
wice

10 26 27-8

3. EMS Oborniki Śląskie 10 14 17-20
4. ZTS Ząbkowice Śląskie 10 11 17-22
5. ULKS Ogień Żmigród 10 9 11-25
6. AKS Strzegom 10 3 7-27

Tabela Dywizji B
LP KLUB MECZE PUNKTY SETY
1. ZTS Ząbkowice Śląskie 6 14 16-5

2.
SKFiS Kudowianka Kudowa 
Zdrój

6 13 15-8

3. UKS Tygrysy Strzelin 6 12 12-8
4. ULKS Ogień Żmigród 6 9 12-13
5. AKS Strzegom 6 5 7-14

6.
LZS FIUKA Średzianin Środa 
Śl.

6 1 4-18

Podopieczni Roberta Koto-
wicza aktualnie rywalizują 
w tzw. Dywizji B o miejsca 
7-12 w III lidze dolnoślą-
skiej seniorów. 

Turniej w Oranienburgu 
zgromadził najlepszych za-
wodników w kategorii wieko-
wej 2003 – 2010 z 53 klubów 
z Niemiec, Czech i Polski. 
Nasi zawodnicy nie oddali 
punktów za darmo, pokazując 
przeciwnikom swoje wyszko-
lenie, charakter sportowca i 
pazur wojownika. 

Słowa uznania należą się 
wszystkim ośmiu zawod-
nikom AKS-u Strzegom, a 
w szczególności Zuzannie 
Oleksiuk, która stanęła na 

najniższym stopniu 
podium. Gracjan Po-
terała i Jakub Zalas 
za ję l i  p ią te  lokaty, 
natomiast  Mar tyna 
Janaszek, Michał Ko-
guciuk, Michał Mo-
lis, Michał Hałajec 
i Karol Górski upla-
sowali się na dalszych 
pozycjach. 

Czekamy na kolejne 
sukcesy naszych ju-
doków.

red

Duży sukces zuzanny Oleksiuk w niemczech
Nasi zawodnicy nie oddali punktów za darmo, pokazując przeciwnikom swoje wyszkolenie, charakter sportowca i pazur wojownika

Na zaproszenie niemieckiego klubu z Oranienburga 
sekcja judo AKS-u Strzegom w dniach 23-24 lutego 
br. wyjechała na zawody. Strzegomski klub jako 
jedyny z Polski uczestniczył w rywalizacji judoków. 
Wyjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu gminy Strzegom. 
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Grunt rolny Graniczna

inFOrmAcJA DLA uŻYTkOWnikóW 
WieczYSTYcH 

Przetarg ograniczony

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
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 gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 
3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
79, AM – 1, Obr. Graniczna 
położona w Granicznej, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,5500 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego 
w Gminie Strzegom w obrębie 
Graniczna oraz obrębach przy-
ległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją złoża 
granitu „Graniczna” uchwa-
lonego Uchwałą Nr 118/01 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21.11.2001 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Nieruchomość położona jest 
w granicy terenu górniczego 
złoża Graniczna.
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 sprzeda-
ży 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 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki prze-
targowe mogą być spełnione 
tylko przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są podmio-
tami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozu-
mieniu 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 przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie 
dotyczące uczestnictwa 
w przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych 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 miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 

rolnych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być 
poświadczone 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 rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra 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 faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunka-
mi przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa praw-
na: 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 nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 

w dniu 22.03.2018 r. – dz. nr 79, 
AM- 1, Obr. Graniczna” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
14.03.2018 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Obsługi Interesan-
tów 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 pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
15.03.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 30.000,00 zł (słow-
nie: trzydzieści tysięcy 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 2016 r. 
poz. 710 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 19.03.2018 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 . Na 
dowodzie wpłaty należy wpisać: 
„wadium – dz. nr 79 AM-1, Obr. 
Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża 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 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: 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 
22.03.2018 r. o godz. 1100 
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 przetargowej 
dowód tożsamości oraz potwier-
dzenie wpłaty wadium. 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 z późn. 
zm.).
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 po-
wiadomiony 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 Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania 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

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
2529/4, AM – 32, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu 
wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,0275 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właściciela przyległej 
nieruchomości - działki nr 
2504, AM-32, Obr. 3. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 7.600,00 zł
Wadium - 800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-

nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom za-
twierdzonego Uchwałą Nr 10/13 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem I.37.
ZI zieleń izolacyjna.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 14.03.2018 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczone-
go. W dniu 15.03.2018 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału 
w przetargu, wywieszając na 
tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
19.03.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 

w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment 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. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-

ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
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).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Przypominamy użytkownikom 
wieczystym, 
że opłatę roczną z tytułu użytko-
wania wieczystego, ustaloną dla 
gruntu stanowiącego własność 
Gminy Strzegom, oddanego 
w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat lub na okres 40 lat 
(grunt pod garażami) za 2018 
rok należy zapłacić do dnia 
31 marca br. w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na indywidualne 
konto wskazane dla użytkow-
nika wieczystego lub na konto 
Gmina Strzegom, Rynek 38, 
nr 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229 
BZ WBK S.A Strzegom.
Opłata ta jest należna za rok 
z góry, począwszy od roku na-
stępnego po zawarciu umowy 
notarialnej. 
Obowiązek wniesienia opła-
ty rocznej oraz jej wysokość 
ustalona była również w zawia-
domieniu – wypowiedzeniu, po 
aktualizacji wartości gruntów 
przeprowadzonej w 2015 roku. 
Wypowiedzenia te wysyłane 
były do użytkowników wie-
czystych w roku 2015, gdzie 
wskazane zostały należne 
opłaty roczne, płatne w latach 
2016, 2017 i 2018. 
Użytkowniku wieczysty za-
pamiętaj, że zawiadomienie 
o wysokości opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczy-

stego gruntu wysyłane będą 
tylko wówczas gdy gmina 
będzie przeszacowywać – ak-
tualizować wartość gruntów 
gminnych, nie częściej niż raz 
na 3 lata. 
Informujemy również, że użyt-
kownik wieczysty może zło-
żyć wniosek o zmianę terminu 
wniesienia opłaty rocznej, nie 
później niż do 17 marca br.
Użytkownicy wieczyści, którzy 
do dnia 1 marca br. złożyli 
wnioski o udzielenie 50 % bonifi-
katy od opłaty rocznej, a których 
dochód miesięczny na jednego 
członka gospodarstwa domowe-
go nie przekroczył kwoty 
2.135, 75 zł, po weryfikacji wnio-
sku i stosownych załączników 
o dochodach członków gospo-
darstwa domowego, otrzymają 
pismo informujące o udzielonej 
bonifikacie od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste, na 
podstawie którego należy uiścić 
opłatę. 
Informację o wysokości opła-
ty rocznej można uzyskać 
w Wydziale Podatkowym, 
osobiście parter, pok. nr 6 
lub telefonicznie, nr tel. 74 
8560 509 oraz w Wydziale 
Gospodarki  Nieruchomo -
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, osobiście II 
piętro, pok. 34 lub telefonicz-
nie nr tel. 74 8560 542. 
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Dzierżawa działki rolnej 

Dzierżawa działki rolnej 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

najem garażu

ogłoszeniA

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
OGŁASZA PRZETARG UST-
NY NIEOGRANICZONY na 
oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 379/2, AM.35, Obr. 
5, o powierzchni 2,2645 ha 
(R IIIb – 0,7083 ha, R IVa – 
1,5390 ha, Lzr-R IVa - 0,0172 
ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas oznaczony do dnia 
30.09.2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 
22 marca 2018 r. o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi 
- wartość 14,6494 dt żyta 
w skali roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 

z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom Nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 19 marca 2018 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-

gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 

osób uprawnionych do re-
prezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-
572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowa-
na składająca się z działek nr 
42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żela-
zów, położona w Żelazowie 
o łącznej powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 47.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-

na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalone-
go Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem 8 MN/RM 2 zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Nieruchomość 
położona jest w granicy strefy 
zewnętrznej pośredniej ochro-
ny ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19.03.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 

pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 

dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
748560543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - 
www.strzegom.pl. bip-prze-
targi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG UST-
NY, NIEOGRANICZONY
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 17,10 m2, położonego 
w granicach działki nr 1011, 
AM-25, obr-3, w Strzegomiu, 
przy ul. Szarych Szeregów 
12. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 
kwietnia 2018 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 

Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 marca 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem gara-
żu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podsta-
wowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 

umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 30 marca 
2018 roku, w godzinach od 
1000 do 1015 .
Szczegó łowe in fo rmac je 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 Z A P R A S Z A M Y !!!

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁA-
SZA PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę działki rolnej 
nr 379/1, AM.35, Obr. 5, o powierzch-
ni 0,4521 ha (R IIIb – 0,2251 ha, R 
IVa – 0,2112 ha, Ps IV - 0,0158 ha), 
położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas oznaczony do dnia 30.09.2018 
r.
Przetarg odbędzie się dnia 22 mar-
ca 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - wartość 
3,0344 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej 
niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trze-
cich.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
50,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19 marca 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

BurmiSTrz STrzeGOmiA inFOrmuJe
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 66/
B/2018, 67/B/2018, 68/B/2018, 69/B/2018, 70/B/2018, 71/B/2018, 
72/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 lutego 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 22 lutego 2018 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 
zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/B/2018, Nr 76/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
26 lutego 2018 r. r.

Wybory samorządowe 2018

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Kodek-
sie wyborczym na najbliższą sesję Rady Miejskiej 
w Strzegomiu  zostanie przygotowany projekt 
uchwały w sprawie podziału gminy Strzegom na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okrę-
gu wyborczym.  Biorąc pod uwagę wprowadzone 
zmiany, gmina Strzegom podzielona zostanie na 
trzy okręgi wyborcze.  Miasto zostanie podzielone 
na  dwa okręgi, a sołectwa utworzą trzeci. Na 
stronie internetowej gminy www.bip.strzegom.pl  
utworzona została już zakładka WYBORY 2018 
SAMORZĄDOWE, w której zamieszczane są na 
bieżąco informacje dotyczące wyborów. 
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