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StrzeGom
Gimnastyka

Niesłabnącą popularno-
ścią cieszy się gimnastyka 
dla seniorów organizowana 
na pływalni „Delfinek”. 
Wszystkim zainteresowa-
nym przypominamy, że 
z zajęć można skorzystać 
jeszcze tylko do końca 
sierpnia. Udział w zajęciach 
jest możliwy po wyku-
pieniu biletu wstępu na 
pływalnię. 
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StrzeGom
DKF

Od lutego 2017 r. w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
działa Dyskusyjny Klub Fil-
mowy. Jest to propozycja dla 
tych, którzy lubią dobre kino i 
mają ochotę o nim rozmawiać.  
Z miesiąca na miesiąc zainte-
resowanie działalnością DKFu 
wzrasta. W klubie pokazywane 
są filmy, które są wartościowe, 
nagradzane na festiwalach fil-
mowych, kontrowersyjne.
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StrzeGom
Dobry start

W związku z pytaniami 
mieszkańców o program 
„Dobry start ” podajemy 
in formac je , k to  moż e 
ubiegać się o wsparcie i 
jak należy składać wnioski. 
Termin składania wnio-
sków upływa 30 listopada 
br. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w 
Ośrodku Opieki Społecz-
nej w Strzegomiu,
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StrzeGom
Awanse 

2 0  l i p c a  b r .  w  s a l i 
n a r a d  U r z ę d u  S t a n u 
C y w i l n e g o  w  Ś w i d n i c y 
o d b y ł a  s i ę  u r o c z y s t o ś ć 
z w i ą z a n a  z  o b c h o d a m i 
Ś w i ę t a  P o l i c j i .  W  g r o n i e  a w a n s o w a n y c h  i 
n a g r o d z o n y c h  z n a l e ź l i  s i ę  j a k  z a w s z e  p o l i -
c j a n c i  z e  s t r z e g o m s k i e g o  k o m i s a r i a t u .  N a -
g r o d y  f i n a n s o w e  z e   ś r o d k ó w  p r z e k a z a n y c h 
z  f u n d u s z u  b u r m i s t r z a  S t r z e g o m i a  w r ę c z o n o 
p i ę c i u  f u n k c j o n a r i u s z o m  s t r z e g o m s k i e g o 
k o m i s a r i a t u . 
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StrzeGom
Lokal dla 
potrzebujących

Gmina Strzegom po raz kolejny 
wychodzi naprzeciw osobom pozo-
stającym w trudnej sytuacji życiowej.  
Przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu udostępniony został specjalny 
lokal do utrzymywania higieny osobistej w ramach działań readaptacyjnych 
dla osób po terapiach uzależnieniowych oraz osób bezdomnych. Lokal 
wyposażony został w dwie kabiny natryskowe, dwie toalety oraz poczekalnię, 
w której będzie możliwość prania odzieży (automat pralniczy, suszarka).  
- Chcielibyśmy, żeby to miejsce jak najlepiej służyło najbardziej potrzebują-
cym - mówi Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.
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StrzeGom
remonty 
w szkołach

W  p l a c ó w k a c h  o ś w i a -
towyc h  gminy  S t r z egom 
p r z e z  w a k ac j e  o d by w a j ą 
s i ę  remont y. Z akre s  p r ac 
j e s t  nap r awdę  s z e rok i . W szko ł ac h  ma lowane  s ą 
s a l e  l e k c y j n e , r e m o n t o w a n e  s ą  p o m i e s z c z e n i a 
g o s p o d a r c z e , m a l o w a n a  j e s t  e l e w a c j a . Ad a p t o -
w a n e  s ą  t a k ż e  s a l e  n a  p o t r z e by  n o w o  t w o r z o -
n e g o  o d d z i a ł u  p r z e d s z k o l n e g o. –  C h c e m y, ż e by 
d z i e c i  d o b r z e  s i ę  t u  c z u ł y  –  m ó w i ą  d y r e k t o r z y 
s z k ó ł . 
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- Złożony wniosek w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014-2020 
na przebudowę świetlicy wiej-
skiej we wsi Modlęcin został 
pozytywnie  oceniony – mówi 
burmistrz Zbigniew Suchyta.  
Świetlica wiejska w Modlęcinie 
znalazła się na liście  informującej 
o kolejności przyznania pomocy 
na operacje typu  „Inwestycje w 
obiekty pełniące  funkcje kultu-
ralne”.  Długo oczekiwana przez 
mieszkańców wsi Modlęcin  
inwestycja ma szansę na reali-
zację już w 2019 r. - W ramach 
projektu wykonane zostaną prace 
budowlane w obiekcie, w tym 
min. wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, nowe posadzki i tynki 
wewnętrzne, adaptacja poddasza 
na cele świetlicowe, nadbudowa 
klatki schodowej, nowe instala-

cje:  centralnego ogrzewania i 
wody, elektryczna, oddymiania, 
odgromowa, kanalizacyjna i 
wodociągowa. Docelowo w świe-
tlicy każdy mieszkaniec będzie 
mógł skorzystać z ogólnodo-
stępnego Internetu – wyjaśnia 
Anna Hałas, naczelnik Wy-
działu Funduszy Europejskich 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu.  Zmodernizowana świetlica 
stanie się atrakcyjnym miejscem 
spotkań dla lokalnej społeczności. 
Realizowane w niej  będą zajęcia 
świetlicowe dla dzieci i młodzie-
ży.  Będzie pełniła także nową 
dodatkową funkcję. Powstanie 
w niej  „Gminne Centrum Sztuk 
Wizualnych w Modlęcinie”. W 
porozumieniu z Akademią Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu podjęto 
wspólne działania na rzecz orga-
nizacji  różnego rodzaju zajęć i 

aktywności dla mieszkańców wsi 
Modlęcin  i gminy z udziałem 
studentów ASP. Planowany jest 
cykl warsztatów artystycznych: 
rzeźby w kamieniu,  modelow-
nia w glinie, malowania, pracy 
na kole garncarskim, rysunku 
wielkoformatowego, ceramiki dla 
niepełnosprawnych, tworzenia 
instalacji przestrzennych, zajęć 
parateatralnych, czy  warsztatów 
łączących taniec z twórczością 
artystyczną. To nie jedyna dobra 
wiadomość dla mieszkańców 
Modlęcina. Trwa także postę-
powanie przetargowe w sprawie 
wyłonienia wykonawcy budowy 
kanalizacji sanitarnej w  Mo-
dlęcinie. Inwestycja ta stanowić 
będzie doskonałe dopełnienie 
zmian, jakie czekają Modlęcin. 
– Już nie możemy się doczekać 
- mówią mieszkańcy.

Czas na Modlęcin!
We wsi powstanie m.in. „Gminne Centrum Sztuk Wizualnych” 
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Lampy hybrydowe 
D o  k o ń c a  s i e r p n i a  w 

gminie Strzegom zamon-
towanych zostanie 50 lamp 
hybrydowych. Takie lam-
py zostaną ustawione w 
Strzegomiu, Goczałkowie, 
G r a n i c z n e j , G ro c h o t o -
wie, Jaroszowie, Olszanach, Rusku, Stanowicach, 
Stawiskach, Międzyrzeczu, Żelazowie, Wieśnicy  i 
Żółkiewce. Na realizację tego zadania gmina uzy-
skała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

Podsumowanie 
kadencji

W  „ G m i n n y c h  W i a -
d o m o ś c i a c h  S t r z e g o m” 
prezentu jemy cyk l  pod-
sumowań  zw iąz anyc h  z 
k o ń c z ą c ą  s i ę  k a d e n c j ą 
2014 –  2018. W osta tn im numerze  prz ypomnie-
l i ś m y  c z ę ś ć  p r z e d s i ę w z i ę ć  p r z e p r o w a d z o n y c h 
w 2016  r. W t ym wydaniu  kont ynuac ja  2016  r. 
Dzięk i  tak iemu podsumowaniu , można  zobacz yć , 
j ak  dużo  zmieni ło  s i ę  w nasze j  gminie  w os ta t-
n ich  la tach . 

Fontanna 
U s p o k a j a m y  w s z y s t -

k i ch  mieszkańców, k tó-
r z y  poczu l i  s i ę  z an iepo-
ko j en i  c hwi lowy m b r a-
k iem wody  w fontannie 
na  s t r z egomsk im r ynku . 
P r z e r w a  w  d z i a ł a n i u 
fontanny spowodowana była  usterką pompy, którą 
już  naprawiono. Wodotr y sk  dz ia ła  i  znowu c iesz y 
mieszkańców. Dodajmy jeszcze, że  w pobl iżu fon-
tanny  zna jdu je  s i ę  kur t yna  wodna , k tóra  pozwala 
och łodz ić  s i ę  w  upa lne  dn i , a  w  mieśc i e  rozs ta-
wione  z os ta ł y  dy s t r ybutor y  z  wodą  p i tną . 

W SKrócie: W SKrócie: W SKrócie:

W numerze:

Wsie gminy Strzegom z roku na rok zmieniają swój wizerunek. Na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” na bieżąco informujemy, jakie zadania realizowane są w poszczegól-
nych miejscowościach. W Jaroszowie trwają prace związane z budową centrum aktywności, 
w Stanowicach zakończono kolejne inwestycje drogowe, w Godzieszówku i Skarżycach 
powstanie infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, a teraz przyszedł czas na Modlęcin.
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- 05-07-2018 r. o godz. 10.20 
przy skrzyżowaniu ulic Ry-
nek-Paderewskiego zasłabł 
mężczyzna, któremu pierwszej 
pomocy udzielili przechodnie, 
a następnie ratownik medyczny. 
Mężczyzna został przewieziony 
do szpitala karetką pogotowia.

- 05-07-2018 r. o godz. 10.40 
na ulicy Świdnickiej w Strzego-
miu ulatniał się gaz w jednym z 
mieszkań. Interweniowała straż 
pożarna.

- 10-07-2018 r. o godz. 11.15 
w Rynku na wysokości „Pręgie-
rza” kierująca pojazdem osobo-
wym zatrzymała się, aby pieszy 
mógł przejść po oznakowanym 
przejściu dla pieszych. Gdy 
pieszy znajdował się na środku 
tego przejścia, w tył pojazdu 
dwukrotnie uderzył inny pojazd. 
Pieszy odruchowo odskoczył, co 
nie spowodowało jego potrące-
nia. Na miejscu strzegomscy po-
licjanci przeprowadzili stosowne 
postępowanie.

- 13-07-2018 r. rano z jednych 
mieszkań przy ul. Boh. Getta 
doszło do włamania i kradzie-
ży. Postępowanie wyjaśniające 
prowadzą policjanci, posiłkując 
się zapisem z miejskiego mo-
nitoringu.

- 13-07-2018 r. na ul. Świd-
nickiej-Rynek interweniował 
patrol policji w stosunku do 
kierowców, którzy zaparkowali 
pojazdy na zakazie zatrzymy-
wania się.

- 20-07-2018 r. ok. godz. 07.35 
kierujący pojazdem dostawczym, 
będąc na skrzyżowaniu ulic Ko-
ściuszki – Rynek, nie zastosował 
się do znaku ruch okrężny, 
skręcając nieprawidłowo w lewo, 

kontynuując 
jazdę „pod prąd”, 
Następnie kierowca skręcił 
w ul. Paderewskiego. Sprawa 
z tego zdarzenia z zapisem z 
monitoringu została przekazana 
Policji.

- 20-07-2018r. ok. godz. 08.00 
na ul. Bazaltowej w Strzego-
miu, przebywający służbowo na 
terenie placu zabaw pracownik 
Urzędu Miejskiego, zauważył 
leżącego za ogrodzeniem pod 
ławką mężczyznę. Mężczyzna 
nie żył. Na miejsce zdarze-
nia przybyli policjanci oraz 
ratownicy medyczni, którzy 
potwierdzili, że mężczyzna nie 
żyje. Czynności wyjaśniające 
prowadzi Policja pod nadzorem 
Prokuratury. 

- 24-07-2018 r. ok. godz. 
16.35 kierujący pojazdem TIR 
na ul. Świdnickiej w Strzegomiu 
nie zastosował się do znaku 
B-18 zakaz wjazdu pojazdów 
o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 3,5 t. Sprawą zajęła się 
Policja.

okiem miejskiego monitoringu

Przypominamy, że w okre-
sie wakacyjnym prowadzone 
s ą  z a j ę c i a  g imnas t yczne 
dla seniorów 55+. Zajęcia 
odbywają s ię dwa razy w 
tygodniu w poniedziałki i 
środy w godz. 15.00 – 16.00 

na  p ł ywaln i  Dolnoś ląsk i 
De l f inek  w  S t r z egomiu . 
U d z i a ł  w  z a j ę c i a c h  j e s t 
możliwy po wcześniejszym 
zakupieniu biletu wstępu na 
pływalnię w wysokości 6 zł 
osoba/60 min.

Gimnastyka dla seniorów

Wydziałem Budżetowym 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu kieruje Barbara Du-
da-Siwek. 

Tutaj mają swój początek i 
koniec wszystkie procesy zwią-
zane z wydatkowaniem środków 
publicznych. To właśnie w tym 
wydziale tworzy się budżet gmi-
ny – roczny plan dochodów i 
wydatków wyznaczający kierunki 
rozwoju gminy Strzegom. 

Tutaj ma miejsce opracowanie 
jednego ze strategicznych do-
kumentów z punktu widzenia 
rozwoju gminy – Wieloletnia 
Prognoza Finansowa – mający 
w sposób bezpośredni wpływ 
na jakość życia mieszkańców. 
W tym dokumencie zawarte są 
w ujęciu wieloletnim wszystkie 
przedsięwzięcia realizowane 
na terenie naszej gminy. Do 
tego wydziału trafiają wszystkie 
umowy podpisane przez gminę, 
faktury, rachunki, wyciągi banko-
we oraz wszelkie inne dokumenty 
stanowiące podstawę do ujęcia w 
księgach rachunkowych urzędu 
(np. rozliczenie wydatkowa-
nych dotacji na realizację zadań 
publicznych), a także dowody 
wpłaty z kasy urzędu. Pracow-
nicy Wydziału Budżetowego 
czuwają nad prawidłowością 
formalną, prawną i rachunkową 
tych dokumentów, opisują je i

 

ewidencjonują w urządzeniach 
księgowych, a następnie sporzą-
dzają sprawozdania budżetowe, 
finansowe i statystyczne. Tutaj 
ewidencjonowane jest również 
całe mienie komunalne gminy, 
wszystkie środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne, naliczane 
są wynagrodzenia dla pracowni-
ków urzędu, interwencyjnych i 
pracowników robót publicznych, 
a także prowadzona jest egzeku-
cja należności cywilnoprawnych 

(np. opłaty za wjazd na dworzec 
autobusowy) i publicznopraw-
nych (np. opłaty za zajęcie pasa 
drogi, nałożonych grzywien w 
celu przymuszenia).

Kasjerki, które przyjmują rze-
sze mieszkańców gminy, opła-
cających swoje zobowiązania, to 
również pracownice Wydziału 
Budżetowego. 

Wydział Budżetowy nie reali-
zuje spektakularnych projektów, 
nie odpowiada za techniczną 

realizację inwestycji, ale jest jed-
ną z najważniejszych komórek 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, bowiem odpowiada za 
prawidłową realizację wszystkich 
zdarzeń gospodarczych, które 
mają miejsce w naszej gminie. 
Któż bowiem może obejść się bez 
finansów, każdy pracownik prę-
dzej czy później musi odwiedzić 
ten wydział. Bez tego wydziału 
funkcjonowanie Urzędu jest 
niemożliwe.

Awanse otrzymali: na sto-
pień aspiranta sztabowego:  
st. asp. Dawid Parchanowicz, 
na stopień aspiranta:, mł. asp.  
Bartłomiej Goliński, mł. asp.
Mariusz Niemczyk, mł. asp. 
Janusz Rajczykiewicz,  na 

stopień sierżanta sztabowego: 
st.sierż. Tomasz Chojniak 
st.sierż. Piotr Owczarek, na 
stopień sierżanta:, st.post. 
Tomasz Jędrzejewski, st.post. 
Marek Michaliszyn, st.post. 
Łukasz Machnik, st .post.  

Piotr Wroński, na stopień 
starszego posterunkowego, 
post. Damian Kołkowski, 
post. Kamil Kliza, post. Ka-
mil Łączny, post. Robert 
Wiśniewski.

Nagrody finansowe ze  środ-
ków przekazanych z funduszu 
burmistrza Strzegomia wręczył 
zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski. Otrzymali je: asp. 
szt. Sławomir Banaszczyk, 

sierż. szt. Tomasz Chojniak, 
asp. Krzysztof Nabiałek, asp.
Janusz Rajczykiewicz, mł. 
asp. Aneta Włosek.

Ponadto Odznakę Hono-
rową Brązowa otrzymał ko-
mendant Piotr Galicki, a 
medale XXV-lecia: Krzysztof 
Nabiałek, Paweł  Kiełbowicz 
i Rafał Gmyrek. Wszystkim 
awansowanym i nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy! 

Czym zajmuje się Wydział Budżetowy?

Awanse w policji

W wydziale tworzony jest m.in. budżet gminy oraz wieloletnia prognoza finansowa

Odznakę Honorową Brązowa otrzymał komendant Piotr Galicki. A kto odebrał awans i nagrodę pieniężną?

20 lipca br. w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 
odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Policji. 
W gronie awansowanych i nagrodzonych znaleźli się jak 
zawsze policjanci ze strzegomskiego komisariatu. 
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

05.08-11.08. Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73 

12.08-18.08. Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20 

19.08-25.08. 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 

Już jest. Punkt potwierdzania 
profili zaufanych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Chcesz załatwiać sprawy urzę-
dowe online? Potrzebujesz profilu 
zaufanego . To bezpłatne na-
rzędzie, dzięki któremu możesz 
potwierdzać swoją tożsamość 
w internecie (służy jako twój 
elektroniczny podpis). Za jego 
pomocą możesz łatwo, szybko i 
bezpiecznie wysyłać oraz spraw-
dzać dokumenty w różnych ser-
wisach urzędowych, dokonywać 
płatności on-line bez wycho-
dzenia z domu. Zapraszamy do 

Wydziału Obsługi Interesantów, 
pokój nr 15 (parter). 

nagrodzeni za 
wyniki sportowe

Podajemy listę osób, które 
otrzymały stypendia sportowe 
przyznawane przez burmistrza 
Strzegomia.

Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Jakub Rajtar (judo), Dawid 
Hypta (judo), Adam Sadowski 
(judo), Marcin Mrozowski 
(piłka nożna), Mariusz Krup-
nik (piłka nożna), Tomasz 
Ser weciński (piłka nożna) 
oraz Alicja Krusiewicz (piłka 
siatkowa). Gratulujemy! 

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
- Przebudowa dzielnicy Graby
- Budowa przedszkola z oddzia-

łem żłobkowym
- Rewitalizacja murów obron-

nych 
- Konferencja 1. Aryzta Półma-

raton Strzegom
- Zaproszenie na XXVII Między-

narodowy Festiwal Folkloru

twój profil zaufany

Trwają prace związane z bu-
dową Alei Rzeźb w Strzegomiu, 
wzdłuż Alei Wojska Polskiego, 
od ul. Dworcowej do ulicy Ko-
lejowej. Odbywają się one w 
ramach międzynarodo-
wego projektu „Szlak 
Kamienia”. Główną 
ozdobą tego miej-
sca będą granitowe 
rzeźby wykonywa-
ne podczas plene-
rów kamieniarskich, 
odbywających się w 
Strzegomiu. 

- Uruchomiono fontannę, 
która już stanowi jedną z 
głównych atrakcji traktu. Wy-
konano m. in. nawierzchnię 
z kostki i płyt betonowych, 
przejazdy i postumenty pod 

rzeźby. Zamontowano także 
lampy i słupy do oświetlenia 
alei i kamiennych rzeźb. Te-

ren jest także 

obsadzany roślinnością – mówi 
Marzena Prz ybyłowska – 
Kołodziejczyk z Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu. Już 
niebawem zostaną 
ustawione również 
rzeźby, których widok 
z pewnością będzie 
cieszyć strzegomian i 
turystów. 

W ramach projektu 
„Szlak Kamienia” za-
montowano również 
specjalne słupki, na 
których zostały za-
montowane tablice z 
informacjami na temat 
najważniejszych za-
bytków związanych z 
kamieniem. W sumie 
wykonanych będzie 
14 nowoczesnych ta-
blic, a na każdej z nich 
zostanie zamieszczony 
kod QR. Zainstalowano 
ponadto oświetlenie na 
Górze Krzyżowej. 

Aleja z rzeźbami coraz bliżej

W szkołach gminy Strze-
gom trwają wakacyjne re-
monty. Jak co roku placówki 
oświatowe przygotowują się 
w ten sposób do inauguracji 
nowego roku szkolnego. 

W Publicznym Przedszkolu 
nr 4 są wykonane następujące 
prace konserwatorskie:. ma-
lowanie szatni, sekretariatu, 
części korytarza przy kuchni, 
malowanie sprzętu ogrodo-
wego i na placu zabaw oraz 
słupów ogrodzenia. W PSP 
w Kostrzy przeprowadzane są 
remonty gzymsów i ganków, 

sali lekcyjnej, 
w której zosta-
nie utworzo-
na klasa VIII 
oraz II oddział 
przedszkolny, 
j ak  równ ież 
prace malar-
skie w salach 
lekcyjnych. W 
PSP w Olsza-
nach trwa m.in. 
naprawa lam-
perii, uzupeł-
nianie i malo-
wanie elewacji 
z e wnę t r zne j 
wokół budyn-
ku, malowanie 
klas i pokoju 
n a u c z y c i e l -
skiego, montaż 
poidełek. W 
P u b l i c z n y m 

Przedszkolu nr 3 w Strze-
gomiu pomalowane zostaną 
pomieszczenia gospodarcze. 
Wymienione zostanie ponadto 
oświetlenie w salach oraz wy-
mieniona zostanie rura wodno-
kanalizacyjna. – W PSP nr 3 
wykonujemy m.in. docieplenie 
i izolację ścian piwnicznych 
wokół budynku, obłożenie 
cokołu kamieniem z granitu, 
zabudowę pionów centralnego 
ogrzewania w budynku szkoły, 
montaż oświetlenia zewnętrz-
nego (LED) na budynku szkoły 
– wylicza Agnieszka Łuka-
szonek, dyrektor placówki. 
Ponadto adoptowane są sale 
na potrzeby nowo tworzonego 
oddziału przedszkolnego, ozna-
kowanie barwami bezpieczeń-
stwa zaniżonych przejść i belek 
stropowych, montaż wywietrz-
ników do drzwi wejściowych we 

wszystkich toaletach szkolnych, 
wymiana urządzeń hydraulicz-
nych w toaletach, demontaż 
konstrukcji zabezpieczającej 
klimatyzator z pomieszczenia 
kuchennego i montaż tablic 
korkowych. Dużo dzieje się 
także w PSP nr 2, gdzie prze-
prowadzane są adaptacje sali, 
gabinetu, który będzie pełnił 
funkcję czytelni. Malowania 
doczekają się także gabine-
ty pedagoga i wicedyrektora.  
– W Przedszkolu „Miś Uszatek” 
adoptujemy i remontujemy trzy 
pomieszczenia gospodarcze z 
przeznaczeniem na gabinety do 
zajęć specjalistycznych (korek-
cyjno-kompensacyjne i logo-
pedyczne) – mówi Wiesława 
Górka, dyrektor przedszkola. 
Poza tym pomalowana zostanie 
kuchnia oraz dwie zmywalnie 
naczyń. 

Remonty w szkołach
Po wakacjach dzieci wrócą do wyremontowanych i odnowionych placówek oświatowych

Program „Dobry Start” sta-
nowi wsparcie wypłacane raz 
w roku wszystkim uczniom w 
kwocie 300,00 zł jednorazo-
wo. Świadczenie dobry start 
przysługuje raz w roku na roz-
poczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia przez nie 20. 
roku życia. Natomiast dzieci 

niepełnosprawne, które uczą 
się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24. roku 
życia. Aby otrzymać wsparcie, 
należy złożyć wniosek. Wnio-
sek może zostać złożony przez 
matkę, ojca, opiekuna prawne-
go lub opiekuna faktycznego 
dziecka, a w przypadku dzieci 

przebywających w pieczy za-
stępczej – przez rodzica za-
stępczego, osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka lub 
dyrektora placówki opiekuń-
czo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie 
dobry start od 1 lipca 2018 
roku można złożyć online 
za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl oraz bankowości 
elektronicznej. 

Przyjmowanie wniosków 
o świadczenie „Dobry start” 
drogą tradycyjną (papierową) 
bądź za pośrednictwem poczty 
rozpoczęło się 1 sierpnia 2018 
roku.

Wnioski  o  świadczenie 
dobry start można składać 
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu, ul. 
Armii Krajowej 23, 58-150 
Strzegom. 

Wnioski należy złożyć do 30 
listopada. Wnioski złożone po 
tym okresie zostaną pozosta-
wione bez rozpatrzenia. 

Wypłata przysługującego 
świadczenia następuje w ter-
minie 2 miesięcy, licząc od 
dnia złożenia wniosku wraz 
z dokumentami, przy czym w 
przypadku wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia zło-
żonych wraz z dokumentami 

w lipcu lub sierpniu ustalenie 
prawa do świadczenia „Dobry 
start” oraz wypłata przysługu-
jącego świadczenia następuje 
nie później niż do dnia 30 
września. 

Program „Dobry start”, czyli wsparcie dla uczniów
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek

W związku z pytaniami mieszkańców o program „Dobry 
Start” podajemy informacje, kto może ubiegać się o wsparcie 
i jak należy składać wnioski. 
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Gdzie po zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie za odpady komunalne?

Plac zabaw przy ul. Bema w 
Strzegomiu zyskał zadaszenie. 
Jest to realizacja zadania zgło-
szonego przez strzegomian do 
budżetu obywatelskiego. 

Zadaszenie ma chronić przed 
słońcem w upalne dni, co zwiększy 
komfort wszystkich użytkow-
ników placu zabaw. Dotychczas 
żaden z placów zabaw nie było 
osłonięty, więc to swojego rodzaju 
nowość. Mamy nadzieję, ze dzieci 
będą nadal z radością korzystać 
nie tylko z tego obiektu, ale i 
wszystkich pozostałych w gminie 
Strzegom, które są na bieżąco 
remontowane i sprawdzane pod 
kątem bezpieczeństwa. 

zadanie od obywateli
Zadaszenie ma chronić przed słońcem w upalne dni, co zwiększy komfort wszystkich użytkowników placu

SISMS jest systemem mają-
cym na celu zapewnienie sku-
tecznej komunikacji z miesz-
kańcami we wszystkich obsza-
rach działania gminy. System w 
gminie Strzegom uruchomiono 
w czerwcu 2011 roku. Informa-
cja o systemie zamieszczona jest 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego  w Strzegomiu. 

Podstawą sprawnego funkcjo-
nowania systemu SISMS jest 
rejestracja w nim mieszkańców.   
Na dzień 9 lipca 2018 roku w 
systemie jest zalogowanych 
2.685 osób.

Koszty funkcjonowania sy-
temu nie są tajemnicą. Abona-
ment miesięczny wynosi 318,57 
zł brutto, ponadto koszt jednej 
informacji wysyłanej w postaci 
SMS wynosi 0,10 zł. netto.  

Jak się zarejestrować, aby 
otrzymywać bezpłatne infor-
mację SMS?
- Należy włączyć w swoim 
telefonie komórkowym tryb 

wysyłania wiadomości SMS 
- Jako wiadomość należy wpisać 
kod rejestrujący: Tak.dsw06
- Wpisując powyższy kod reje-
strujący, należy zwrócić uwagę 
na kropkę i brak odstępów
- Wysłać SMS na numer 661 
000 112
- Otrzymasz SMS z potwier-
dzeniem rejestracji w wybranym 
serwisie
- Do wybranego serwisu re-
jestrujemy się przez wysłanie 
jednego SMS
- W przypadku rezygnacji z 
otrzymywanych informacji, 
bądź planowanej zmiany nu-
meru telefonu należy ze swojego  
telefonu wysłać wiadomość z 
kodem wyrejestrowującym o 
treści:  Nie.dsw06 
- Wysłać SMS na numer 661 
000 112

Gmina Strzegom po 
raz kolejny wychodzi 
naprzeciw osobom 
pozostającym w 
trudnej sytuacji 
życiowej. 

- Przy Al. Woj-
ska Polskiego 25 w 
Strzegomiu udostęp-
niony został specjalny lokal 
do utrzymywania higieny osobistej 
w ramach działań readaptacyjnych 
dla osób po terapiach uzależnie-
niowych oraz osób bezdomnych – 
mówi Wiesław Witkowski, zastęp-
ca burmistrza Strzegomia. Lokal 
wyposażony został w dwie kabiny 

natryskowe, dwie toale-
ty oraz poczekalnię, 

w której będzie 
możliwość prania 
odzieży (automat 
pralniczy, suszar-

ka). W okresie 
niesprzyjających 

warunków atmosfe-
rycznych i temperaturowych 

będzie też możliwość zagrzania się 
i wypicia gorącego napoju. Chętni 
do skorzystania z lokalu zobowią-
zani zostaną do zapoznania się z 
regulaminem jego działania i jego 
przestrzegania. Miejsce będzie 
monitorowane. 

Trwa modernizacja alejek na 
cmentarzach komunalnych w 
Strzegomiu. Prace wykonuje Za-
kład Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z. z o.o. Prace zostaną 
zakończone do 30 sierpnia br.  
Alejki są wykonywane z materiału 
granitowego. To ważna inwesty-
cja – granitowe podłoże będzie 
zabezpieczeniem przed błotem, 
powstającym w trakcie opadów 
deszczu. Koszt tej inwestycji to 
prawie 150 tys. zł. – Dzięki takim 
pracom, dojście do grobów naszych 
najbliższych będzie bardziej kom-
fortowe – mówią strzegomianie.

Samorządowy Informator SMS

Lokal readaptacyjny czeka

Jeżeli chce się uzyskać za-
świadczenie o niezaleganiu 
lub stwierdzające stan zale-
głości w opłacie za odpady 
komunalne, powinniśmy:
- sporządzić wniosek własno-

ręcznie lub skorzystać z poda-
nia, które umieszczone jest na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej  Urzędu Miejskie-

go w Strzegomiu oznaczone 
nr F1/WOK(5) lub pobrać je 
w pok. nr 16 Urzędu,

-  przygotować potwierdzenie 
zapłaty opłaty skarbowej, 
opłata skarbowa w wysokości 
21,00 zł za wydanie zaświad-
czenia( jeśli zaświadczenie nie 
podlega zwolnieniu),  opła-
ta skarbowa w wysokości 
17,00 zł - za pełnomocnictwo 

(zwolnienie z opłaty skarbo-
wej przysługuje, jeżeli peł-
nomocnictwo udzielane jest 
małżonkowi, wstępnemu - ro-
dzicowi, dziadkowi, zstępne-
mu - dziecku, wnukowi, pra-
wnukowi albo rodzeństwu), 
opłatę tę można wpłacić na 
konto Gminy Strzegom lub 
w kasie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu,

- złożyć wniosek w dogodnym 
dla siebie terminie, osobiście 
w pok. nr 15 parter lub pok. 
nr 16  UM w Strzegomiu, za 
pośrednictwem pełnomocnika 
lub przesłać pocztą lub za 
pośrednictwem gońca. 

Mamy dwie możliwości 
rozwiązania sprawy:
-wydamy zaświadczenie,

- odmówimy wydania zaświad-
czenia.
Zaświadczenie otrzymuje się  

do 7 dni kalendarzowych od daty 
złożenia wniosku. Zaświadcze-
nie można odebrać osobiście 
w Urzędzie Miejskim pok.16. 
Istnieje też możliwość wysłania 
zaświadczenia pocztą lub za 
pośrednictwem doręczyciela. O 
odmowie wydania zaświadcze-

nia poinformujemy pisemnie, 
wystawiając postanowienie. 
Po otrzymaniu postanowienia 
jest 7 dni kalendarzowych, aby 
złożyć zażalenie do SKO w 
Wałbrzychu ul. Al. Wyzwolenia 
24. Należy zawsze pamiętać, aby 
podpisać wniosek!

Wszelkich informacji w spra-
wie zaświadczenia można uzy-
skać pod nr  tel. 74 8560-571.

Alejki cmentarne będą jak nowe

S e n i o r z y  z  D z i e n n e g o 
Domu Poby tu „S enior-
Wigor” oraz wolontariusze 
w projekcie „Tradycja łączy 
pokolenia” przygotowali 
spotkanie pt. „Moja pierw-
sza miłość”. 

- Były wspomnienia, śpiew, 
poczęstunek oraz urodzinowy 
tort.  Koncert zespołu Ślad 
wywołał w oczach zamyślenie 
i wspomnienia miłości. Były 
rozmowy, radość, wspólne 
spotkanie, sto lat, poezja, 
wyznania !  –  mówi  Anna 
Jarosińska, kierownik pla-
cówki. Spotkanie odbyło się 
w ramach projektu  „Tradycja 
łączy pokolenia” dofinan-
sowanego ze środków Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020, 
w któr ym Dzienny Dom 
Pobytu „Senior-Wigor” jest 
partnerem. 

Moja pierwsza miłość...
Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w grudniu br.

W ramach projektu „AL-
TAIR 2018 – kompleksowy 
projekt nabywania umiejęt-
ności językowych i cyfrowych 
mieszkańców subregionu ZIT 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu 
biorą udział  w szkoleniu 
komputerowym na poziomie 
A.-  Ilość uczestników bio-
rących udział w szkoleniu to 
24 osoby niepełnosprawne 
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. Uczestnicy po-
dzieleni są na dwie grupy, 
ćwiczenia dopasowane są do 
możliwości intelektualnych 
uczestnika – wyjaśnia Sabina 
Kubacka, kierownik Warsz-
tatu. P ier wsze ćwiczenia 
polegały na zaznajomieniu 
się z myszką i jej obsługą. 
Następnie uczestnicy mogli  
przejść do kolejnych ćwi-
czeń, które rozwijają pamięć, 
koncentrację, uwagę, spo-
strzegawczość i koordynację 
wzrokowo-ruchową. Kurs 
komputerowy jest realizo-
wany 3 razy w tygodniu, do 
końca sierpnia br. 

Kurs komputerowy 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słu-
cha mieszkańców i ich problemów. 
Ceni sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył możli-
wość zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

dariusz: dzień dobry, pa-
nie burmistrzu sprawa dotyczy 
wymiany starego pieca na inne 
ogrzewanie. rzecz w tym, sza-
nowny panie burmistrzu, że ze 
względu na moja chorobę (ostra 
niewydolność płuc oddechowo-
krążeniowa i ciągle przebywanie 
w klinice chorób i nowotworów 
Płuc we wrocławiu i w izerskim 
centrum chorób nowotworów 
Płuc), f inansowo nie jestem w 
stanie zakupić pieca gazowego. 
złożyła żona wniosek o dotację, ale 
wpierw trzeba zakupić, a później 
jest dotacja. czy jest to możliwe, 
abym wcześniej mógł otrzymać 
dofinansowanie? 

Pracownik Urzędu Miejskiego 
skontaktuje się z panem i wtedy 
omówimy ten temat w kontekście 
pomocy. 

inka: Panie burmistrzu, czy 
harmonogram dyżurów radnych 
może być umieszczony w bardziej 

dostępnym miejscu ma stronie 
www? np. pod informacją o 
czasie i miejscu przyjmowania 
przez pana interesantów? obec-
nie nie jest to łatwe szukanie (nie 
wiadomo, czy szukać na stronie 
strzegomskiej czy bipu i w jakich 
zakładkach), brakuje harmono-
gramu na ii półrocze. dziękuję i 
pozdrawiam.

Szanowna pani, w Urzędzie 
trwają przygotowania do uru-
chomienia programu e-urząd w 
którym wiele rzeczy dotyczących 
informacji i załatwiania spraw, 
będzie inaczej rozwiązanych niż 
do tej pory. Pisaliśmy już o nowej 
platformie. Będzie nowa strona 
internetowa gminy Strzegom i 
na pewno weźmiemy pod uwagę 
pani sugestie. Dziś dyżury rad-
nych można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
Rada Miejska. 

rogoźniczanin: dzień dobry, 
mam pytanie odnośnie realizacji 
obietnic złożonych przez pana. 
kiedy będą wykonane, a mówimy 
o murze i baszcie (remont) i ogro-
dzeniu boiska z piłkochwytami? 
Pozdrawiam. 

Jak zawsze to co mówię, to 
realizuję. Chyba już się pan prze-
konał, choćby na przykładzie 
dróg na całym osiedlu, co było 
największą inwestycją w historii 
powojennej Rogoźnicy. Podobnie 
było z obwodnicą Rogoźnicy, za-
kupem wozu strażackiego, czy re-
montem kuchni w świetlicy. Nasz 
projekt dotyczący remontu muru 
i baszty w parku znalazł się na 
liście dofinansowania Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Realizację projektu planujemy w 
roku 2019 po podpisaniu umowy 
z Urzędem Marszałkowskim. 
Na sesji w sierpniu wprowa-
dzimy pieniądze na ogrodzenie 
części boiska, oddzielając je od 
szkoły. Jestem też po rozmowie 
z dyrekcją szkoły i w 2019 r. 
wykonamy projekt remontu sali 
gimnastycznej, by docelowo spo-
wodować, że dzieci z Rogoźnicy 
też będą miały szansę odbywać 
lekcje wfu w dobrych warunkach. 
W Stanowicach i w Olszanach 
będziemy robić projekty budo-
wy małych sal gimnastycznych 
i tym samym wszystkie szkoły 
będą miały normalne warunki do 
nauki wfu. Zapyta mnie pan zaraz 
o świetlicę, więc potwierdzam to, 
co powiedziałem na zebraniu, że 
było do wyboru ulice na osiedlu 
lub świetlica. Wybraliśmy osiedle, 
więc świetlica przesunie się w 
czasie na rok 2020, bo będzie to 
inwestycja bez dofinansowania. 

Łukasz: witam, czy w strze-
gomiu jest możliwość otrzymania 
mieszkania komunalnego za re-
mont lub do remontu? 

Istnieje taka możliwość. W 
momencie odzyskania przez 
gminę lokali mieszkalnych, któ-
rych stan techniczny kwalifikuje 
je do przekazania do remontu 
wykonywanego przez przyszłego 
najemcę we własnym zakresie 
i na własny koszt. Lista takich 
lokali obwieszczana jest na na-
szej stronie internetowej oraz 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W 
terminie 14 dni od wywiesze-
nia ogłoszenia, należy pobrać 
odpowiedni wniosek, wypełnić 

go i złożyć w Wydziale Obsługi 
Interesantów. W ogłoszeniu 
zostaje również wskazany dzień 
w którym osoby zainteresowa-
ne mogą przedmiotowy lokal 
obejrzeć. Osoby zainteresowane 
uzyskaniem gminnego mieszka-
nia zobowiązane są do złożenia 
wniosku o przydział lokalu który, 
po zaktualizowaniu danych w 
ankiecie weryfikacyjnej, zosta-
nie oceniony przez zarządcę 
zasobów gminnych pod kątem 
spełnienia kryterium powierzch-
niowego i dochodowego. Łączne 
spełnienie obu tych kryteriów 
umożliwi umieszczenie nazwiska 
osób zainteresowanych na liście 
oczekujących na przydział loka-
lu. Przy czym, nazwiska osób o 
niższych dochodach i tych, które 
mają uprawnienie do lokalu na 
podstawie prawomocnego wy-
roku sądu, umieszczone zostaną 
na liście osób uprawnionych 
do otrzymania lokalu socjalne-
go. Osoby zaś, które osiągnęły 
dochody kwalifikujące ich do 
otrzymania lokalu mieszkalnego 
– na liście osób uprawnionych 
do otrzymania właśnie takiego 
lokalu. Przydział lokali następuje 
zgodnie z kolejnością ustaloną 
na listach przydziałów na dany 
rok. Wnioski złożone do końca 
sierpnia bieżącego roku zostaną 
rozpatrzone przy tworzeniu list 
przydziałów 2019 r., natomiast 
złożone w terminie późniejszym 
– przy tworzeniu list przydziałów 
w dalszych latach. Niezależnie od 
powyższego można również pod-
jąć działania o przydział lokalu do 
remontu we własnym zakresie i 
na koszt przyszłego najemcy. 

Organizatorami przedsię-
wzięcia są gmina Strzegom, 
Aryzta Polska Sp.z.o.o., AKS 
Strzegom, oraz OSiR Strze-
gom. Trasa półmaratonu li-
czyć będzie prawie 22 km, a 
jej przebieg jest następujący: 
Rynek w Strzegomiu – Żół-
kiewka Wiatrak – Kostrza 
– Godzieszówek – Roztoka -  
Jugowa – Tomkowice – Strze-
gom (meta w parku miejskim 
w pobliżu pomnika Księżnej 
Anny). – Pomysł tego pół-
maratonu zrodził się dzięki 

dobrej  współpracy gminy 
Strzegom z grupą Aryzta -  
mówił  podczas konferencji 
prasowej, która odbyła się 
24 lipca br., Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia. Ambasadorem 
półmaratonu jest profesor 
Jan Chmura, maratończyk, 
który na temat biegania wie 
wszystko. – Mam nadzieję, 
że ten bieg stanie się wizy-
tówką Strzegomia, bo jego 
organizacja wygląda napraw-
dę interesująco - podkreślał 

podczas spotkania profesor. 
Dyrektor zarządzający grupy 
Aryzta Waldemar Topolski 
oraz Marcin Klimas, dyrek-
tor strzegomskiego zakładu 
mówili natomiast, że w sport 
i aktywność fizyczną warto i 
trzeba inwestować, dlatego 
Aryzta z chęcią zaangażo-
wała się w organizację tego 
przedsięwzięcia. – Chcieli-
byśmy, żeby frekwencja była 
jak największa. Liczmy na 
to, że biegacze nie zawiodą 
– mówił z kolei Grzegorz 

Sulima, który poprowadził 
konferencję.  Zapisy chętnych 
do wzięcia udziału w biegu 

już ruszyły. Zachęcamy do 
śledzenia fanpagu półmarato-
nu na facebooku oraz komu-

nikatów prasowych, a przede 
wszystkim do przyłączenia się 
i wspólnego biegania! 

I Aryzta Półmaraton już wkrótce
To będzie wielkie sportowe wydarzenie. I kolejny dowód na to, że Strzegom lubi bieganie. – Mam nadzieję, że ten bieg stanie się wizytówką miasta - mówi prof. Jan Chmura

W rywalizacji prowadzone będą klasyfikacje − indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn. Osoby nagradzane w 
klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych. Kategorie wiekowe kobiet 
i mężczyzn to: M i K 18 (2000 –1989), M i K 30 (1988 –1979), M i K 40 (1978 –1969), M i K 50 (1968 –1959), M i K 
60+ (1958 i starsi). Możliwe jest także stworzenie kategorii M i K 70+ (1948 i starsi) pod warunkiem zgłoszenia się 
więcej niż 3 zawodników w danej z kategorii. Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje: - indywidualnie generalna 
kobiet i mężczyzn : ARYZTA Polska – McDonald’s i ich Partnerzy - indywidualnie generalna kobiet i mężczyzn miesz-
kańców gminy Strzegom. Przewidziano także nagrody dla najstarszych uczestników biegu w kategoriach Kobieta i 
Mężczyzna.

Interesująca i emocjonująca trasa biegowa czeka na uczestników I Półmaratonu Aryzta, 
który zaplanowano na 13 października 2018 r. Półmaraton ma szansę stać się kolejną 
sztandarową imprezą biegową Strzegomia, zaraz po „Strzegomskiej Dwunastce”. 

 Burmistrz Strzegomia ogłosił dnia 
17.07.2018 r. konsultacje społeczne 
Zasad Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2019 rok. 
Wniesienie uwag i propozycji od-
nośnie treści zasad możliwe było 
w terminie do 31.07.2018 r. We 
wskazanym powyżej terminie do 
siedziby burmistrza Strzegomia nie 
wpłynęły żadne uwagi ani propozy-
cje w przedmiotowym zakresie. 
W wyniku analizy treści Zasad 
Budżetu Obywatelskiego, w związku 
ze zmianą przepisów prawa posta-
nowiono zmienić zapis w § 2 pkt. 
2 Zasad Budżetu Obywatelskiego 
na 2019 rok dotyczący definicji 
środków trwałych. Zapis po zmianie 
brzmi następująco: Środki trwałe 
to składniki majątkowe o wartości 
powyżej 10 000 zł netto i o okresie 
użytkowania dłuższym niż jeden 
rok.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 200/
B/2018 Burmistrza Strzegomia z 
dnia 1 sierpnia 2018 r. informuje-
my że rozpoczął się kolejny etap 
prac nad budżetem obywatelskim. 
Poniżej znajduje się harmonogram 
prac nad Budżetem Obywatelskim 
Miasta Strzegom na 2019 rok
 17 lipca – 27 października 2018 
r:. Punkt Konsultacyjny – Wy-
dział Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu (parter, 
pokój nr 15)
w lipcu i sierpniu 2018 r. 
Czynny:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30 
w czerwcu, wrześniu i październi-
ku 2018 r.
Czynny: 
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30 

17 lipca – 27 października 2018 r.: 
Kampania informacyjna
6 sierpnia – 14 września 2018 r.: 
Termin zgłaszania projektów zadań 
do Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Strzegom
17 września – 28 września 2018 r.:  
Obrady Zespołu ds. budżetu oby-
watelskiego
1 października – 22 października 
2018 r.: Udostępnienie listy pro-
jektów podlegających głosowaniu 
do publicznej wiadomości w miej-
scowych środkach przekazu oraz na 
stronie internetowej www.strzegom.
pl i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej w zakładce „Budżet Obywatelski 
Miasta Strzegom” 
1 października – 22 października 
2018 r.: Promocja projektów pod-
legających głosowaniu prowadzona 
przez zgłaszających projekt 
26 – 28 października 2018 r.: Gło-
sowanie na projekty
Lokal wyborczy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świdnicka 15-17, Strzegom
Czynny: 26.10.2018r. (piątek) 
15.00-19.00
 27.10.2018r. (sobota) 9.00-19.00 
28.10.2018r. (niedziela) 9.00-19.00 
Głosować będzie można również 
w tych dniach poprzez platformę 
e-Urząd pod warunkiem posiadania 
profilu zaufanego. 
Do 5 listopada 2018 r.: Ogłoszenie 
wyników głosowania na stronie 
internetowej www.strzegom.pl i w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce „Budżet Obywatelski 
Miasta Strzegom” 
Więcej informacji znajduje się na 
stronie internetowej www.strzegom.
pl w zakładce Budżet obywatelski 
2019

Budżet Obywatelski 2019 
– wyniki konsultacji społecznych
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Remont podwórza w Rynku 22-27a – koszt 95 tys. zł 

Budowa siłowni zewnętrznej na ul. Bema w Strzegomiu – koszt 29 tys. zł

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żelazowie – koszt 2 mln zł 

Remont remizy strażackiej w Strzegomiu – koszt 133 tys. zł 

Wóz strażacki dla OSP Olszany – koszt 45,5 tys. zł

Rozpoczęcie budowy basenu krytego „Dolnośląski Delfinek” 

Rozstrzygnięcie konkursu „Odnów i wygraj” 

Wsparcie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzegom 
– koszt 100 tys. zł 

W poprzednich numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” rozpoczęliśmy cykl podsumowań związany z kończącą się kadencją 2014-2018. W kolejnych wydaniach przypomnimy 
naszym czytelnikom najważniejsze remonty drogowe, inwestycje zrealizowane w mieście i na terenie sołectw oraz inne dokonania strzegomskiego samorządu, dzięki którym nasza gmina 
sukcesywnie zmienia swoje oblicze i wizerunek. W tym numerze kontynuujemy 2016 r., w którym na inwestycje przeznaczono ok. 15,4 mln zł. Rok zakończono prawie milionową nadwyżką 
budżetową. Za dwa tygodnie podsumowanie 2017 r.

2 0 1 6   w   p i g u ł c e ,   c z y l i      r o k  w a ż n y c h  i nwe s t y c j i
Oprócz przedsięwzięć drogowych nie brakowało innych inwestycji. M.in. rozpoczęto budowę basenu krytego „Dolnośląski Delfinek”  czy wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak” 
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Gmina Strzegom najlepszą gminą Aglomeracji Wałbrzyskiej w Plebiscycie 
Gospodarczym Muflony 

Usuwanie azbestu z posesji i gospodarstw gminy Strzegom – koszt 
35.135,21 zł 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i 
we wsi Żółkiewka „Wiatrak” – koszt ok. 700 tys. zł 

Dotacja na termomodernizację 6 placówek oświatowych w kwocie  
3,36 mln zł 

Remont dróg szutrowych w Strzegomiu, Rogoźnicy, Kostrzy, Jaroszowie, 
Olszanach i Goczałkowie

Rozstrzygnięcie kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Morawie – koszt 448 tys. zł

Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia – etap II - koszt 129 tys. zł 

2 0 1 6   w   p i g u ł c e ,   c z y l i      r o k  w a ż n y c h  i nwe s t y c j i
Oprócz przedsięwzięć drogowych nie brakowało innych inwestycji. M.in. rozpoczęto budowę basenu krytego „Dolnośląski Delfinek”  czy wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak” 
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W trakcie 27. edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Folkloru przed publicznością 
zaprezentują się zespoły z 
takich krajów jak: Kazach-
stan, Korea, Panama, Serbia. 
Nie zabraknie również pol-
skich grup folklorystycznych. 

Znajdą się wśród nich: Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej, Kapela z Jabłon-
ki, Zespół Folklorystyczny 
„Kostrzanie” oraz zespoły z 
zaprzyjaźnionego festiwalu 
w Nowej Rudzie: z Ukrainy, 
Węgier i Włoch. 

kultur A

Wernisaż prac poprzedzi kon-
ferencja na temat roli rzeźby w 
przestrzeni publicznej. Wśród 
uczestników tegorocznego bien-
nale są: prof. Robert Kaja z 
Gdańska, dr Marcin Nosko z 
Krakowa, dr Norbert Sarnecki 
z Poznania, Mateusz Wójcik z 
Warszawy, dr Grzegorz Nie-
myjski reprezentujący ASP we 

Wrocławiu i będący jednocześnie 
komisarzem tegorocznego plene-
ru oraz artysta z Czech dr Robert 
Bucek związany z Uniwersyte-
tem Artystycznym w Ołomuńcu. 
Po raz pierwszy w historii strze-
gomskich „granitowych plene-
rów” biorą w nim udział również 
miejscowi artyści – Ewa Solima 
oraz Patryk Nieczarowski. 

27 lipca br. o godz. 21.30 w 
Bazylice Mniejszej odbył się 
jeden z koncertów w ramach 
Festiwalu Bachowskiego, or-
ganizowanego od wielu już lat 
w Świdnicy. 

Przed publicznością zapre-
zentowali się: Seojin Kim - 
skrzypce, Christoph Sommer 
- teorba, Marcin Świątkiewicz 

- klawesyn. To było niezapo-
mniane przeżycie artystyczne. 

- Strzegomska bazylika była 
doskonałym miejsce dla takie-
go koncertu. Mamy nadzieję, 
że takich przeżyć kulturalnych 
będziemy mieli okazję do-
świadczyć jeszcze więcej – ko-
mentowali strzegomianie. 

Piękne rzeźby do zobaczenia 

Koncert Bachowski w Strzegomiu 

Z miesiąca na miesiąc zainte-
resowanie działalnością DKFu 
wzrasta. - Początkowo było ok. 
10 osób. Średnio jest natomiast 
ok. 30, a najwięcej było ponad 
70 osób na filmie „Najlepszy” 
– mówi Marek Flakowski z 
Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego. W klubie pokazywane 
są filmy, które są wartościowe, 
nagradzane na festiwalach fil-
mowych, kontrowersyjne lub 
ważne w historii kinemato-
grafii. Zarówno współczesne, 
jak i przedwojenne. Raz w 
roku grany jest film niemy – z 
muzyką na żywo. Ostatnio był 
to „Gabinet doktora Caligari” z 
1920 roku. 

– Przeżycie było niesamo-
wite. Efekt oszałamiający – 
komentują strzegomianie. 
Doboru repertuaru dokonuje 
się poprzez śledzenie wy-
ników festiwali filmowych. 
Ściągane są filmy nagradzane 
np. Oscarem (np. „Moonlight” 
Barry’ego Jenkinsa), różnymi 
nagrodami na festiwalach 
europejskich („Niemiłość” An-
drieja Zwiagincewa, „Twarz” 
– Małgorzaty Szumowskiej) i 
polskich („Najlepszy” Łukasza 
Palkowskiego). DKF współ-
pracuje z zespołem muzycz-
nym Czerwie, zajmującym się 
oprawą muzyczną klasyki kina 
niemego. 

- Głównymi odbiorcami są 
widzowie, którzy chcą od kina 
więcej niż tylko prostej rozrywki. 
Kina bez popcornu. Którzy po-
szukują filmów wartościowych, 
niedostępnych w multipleksach. 
Którzy chcą podyskutować o 
filmach lub posłuchać, co mają 
inni do powiedzenia. Póki co 
jest mało młodzieży – średnia 
wieku stanowczo jest za wysoka 
– mówi Marek Flakowski. 

Przewodnicy proponują trzy 
trasy: 
1. Bazylika Mniejsza Św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu: 
kamienny pomnik historii.

2. Strzegom – poznaj moc historii: 
Bazylika Mniejsza, Kościoły Św. 
Antoniego, Św. Barbary, Studnia 
Księżnej Anny, Wieża Targowa, 
Strzegomskie Planty, Kościół 

Najświętszego Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej, 
CAS „Karmel”, Izba Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej.

3. Strzegomskie zakątki: Wzgó-
rze Młyńskie, kamieniołomy 
„Barcz” i „Bazalt”, Góra Św. 
Jerzego i Góra Krzyżowa. 

Co na Festiwalu?

Dyskusyjny Klub Filmowy, czyli uczta kinomana

Spaceruj po Strzegomiu z przewodnikiem!

Co roku na Festiwal przyjeżdżają tłumy, którym Strzegom oferuje niezwykłe atrakcje muzyczne

Takiej propozycji dla kinomanów dotychczas nie było. To gratka dla znawców kina

Jest to unikalna okazja poznania najciekawszych miejsc i zabytków Strzegomia oraz ich historii

Od lutego 2017 r. w Strzegomskim Centrum Kultury działa 
Dyskusyjny Klub Filmowy. Jest to propozycja dla tych, któ-
rzy lubią dobre kino i mają ochotę o nim rozmawiać. 

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
zbliża się wielkimi krokami. Kto w tym roku odwiedzi 
Strzegom? 

W niedzielnym koncercie Zespołów Dolno-
śląskich weźmie udział ponad 20 zespołów. 
Będzie także jak zwykle pyszny i kolorowy 
Rynek Świata, a imprezę zwieńczy koncert 
Blue Cafe. Zapraszamy na to niezwykłe 
wydarzenie, odbywające się w dniach od 
9 do 12 sierpnia.

Strzegom dysponuje klima-
tyzowanym kinem o bardzo 
dobrych parametrach dźwię-
ku i obrazu, a jednocześnie 
kameralnym. Ceny biletów 
są bardzo atrakcyjne – DKF 
kosztuje zawsze 15 zł, a filmy 
repertuarowe od 15 do 18 zł. 
Takie ceny na Dolnym Śląsku 
są dostępne tylko w promo-
cji. Przy kinie jest darmowy 
parking. Zachęcamy więc do 
śledzenia działalności DKFu i 
udziału w seansach, które już 
niebawem.

Jeszcze tylko do końca sierpnia strzegomscy przewodnicy 
turystyczni czekać będą na Ciebie o godz. 15.00 w każdą 
niedzielę w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Czas trwania 
spaceru: ok. 2 – 3 godz. w zależności od trasy.

Odkryj Strzegom jakiego nie znałeś! Zachęcamy do przesyłania fotorelacji ze 
spacerów, które chętnie opublikujemy na www.strzegom.pl - najciekawsze 
nagrodzimy przewodnikami po Strzegomiu.
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Wielkimi krokami zbliża się 
przebudowa drogi gminnej w 
Tomkowicach. 

- W zakres planowanych 
robót wejdzie wykonanie pod-
budowy, a następnie ułożona 
zostanie nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej na od-
cinku od drogi powiatowej 
do posesji nr 59a – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych to 
koniec września br. Inwestycja 
realizowana jest z budżetu 
gminy Strzegom oraz fundu-
szu sołeckiego miejscowości 
Tomkowice.

Droga do przebudowy

Warto przypomnieć, że obok 
strefy aktywności powstaje 
już we wsi ogólnodostęp-
ne miejsce rekreacyjno-tury-
styczne w ramach inwestycji 
„Budowa ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej we 
wsiach Skarżyce i Godzie-
szówek. Zagospodarowywany 
jest teren na miejsce spotkań. 
Powstanie altana oraz ciągi 
piesze, ogrodzenie i oświetle-
nie, przebudowany zostanie 
zjazd z drogi powiatowej. Za-
montowany zostanie stojak na 
rowery, beczka na gromadzenie 
wody opadowej oraz tablica 
informacyjno-turystyczna na 
temat zasobów kulturowych i 

historycznych wsi. To zadanie 
o wartości 470.500 tys. zł 
dofinasowane jest z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014- 2020 w wysokości po-
nad 200 tys. zł.

Dzięki realizacji tych dwóch 
zadań, jeszcze w tym roku 
mieszkańcy gminy i turyści 
będą mogli odwiedzić wieś 
Godzieszówek i skorzystać z 
atrakcji, jakie tam powstaną.

- To wspaniała wiadomość. 
Nasza wieś już od dawna jest 
przyjazna turystom. Nie tak 
dawno stworzyliśmy, wspól-
nymi siłami, przystań rowe-
rową, a teraz nowe inwestycje 
dopełnią całości – mówią 
mieszkańcy. 

Siłownia i plac zabaw
Dzięki realizacji tych dwóch zadań, mieszkańcy gminy i turyści będą mogli skorzystać z atrakcji

- Wykonany został chodnik 
w ciągu drogi powiatowej na 
ul. Świdnickiej w Stanowicach 
na odcinku od skrzyżowania 
ul. Świebodzkiej z ul. Świd-
nicką w kierunku miejscowości 
Pasieczna. Długość chodnika z 
kostki betonowej to około 540 
mb – mówi Paweł Błyskosz z 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu. 
Została także wykonana zo-

stała nowa nawierzchnia drogi 
z mieszanki mineralno-bitu-
micznej na odcinku Pasieczna - 
Stanowice (w części dotyczącej 
gminy Strzegom). – Stanowice 
się zmieniają, co bardzo nas cie-
szy, a każda inwestycja drogowa 
to przede wszystkim inwestycja 
w nasze bezpieczeństwo – pod-
kreślają mieszkańcy. 

Inwestycje drogowe w Stanowicach
– Stanowice cały czas się zmieniają, a każda inwestycja drogowa to przede wszystkim inwestycja w nasze bezpieczeństwo – podkreślają mieszkańcy 

Usuwają azbest 
W gminie Strzegom trwa usu-

wanie wyrobów zawierających 
azbest. Zadanie realizowane jest 
przy wsparciu finansowym Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Azbest 
usunięty zostanie z 42 obiektów 
zlokalizowanych na terenie 
gminy. Szacowany całkowity 
koszt zadania to ok. 82 tys. zł. 
– Przedsięwzięcie zakończymy 
do połowy września br. roku – 
mówi Wioletta Wnęk-Soczyń-
ska z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

 - To pierwsze kompen-
dium wiedzy na ten temat, 
wydane w języku pol-
skim, które obejmuje 
historię wszystkich 
wsi znajdujących się 
obecnie w granicach 
administracyjnych 
powiatu, ale nie tylko. 
Przybliżyliśmy także 
dzieje tych miejscowo-
ści, które już nie istnieją lub 
zostały włączone do większych 
jednostek terytorialnych – mówi 
autor książki, świdnicki historyk 
Sobiesław Nowotny. 

W sumie w Leksykonie opisa-
nych zostało ponad 120 wsi znaj-
dujących się niegdyś i obecnie w 
granicach powiatu świdnickiego, 
w tym wszystkie wsie znajdujące 
się na terenie gminy Strzegom. 
Dzięki badaniom archiwalnym 

udało się odkryć wiele nowych 
faktów lub poprawić błędne 

informacje, które funkcjono-
wały do tej pory. Z pew-

nością nie wyczerpuje 
ona tematyki bogatej 
historii ziemi świd-
nickiej, niemniej za-
wiera pokaźną ilość 
informacji, które 
pozwalają poznać 

dzieje miejscowości 
powiatu świdnickiego. 

Książka jest wzbogacona 
ilustracjami prezentującymi 

fragmenty opisywanych miej-
scowości, wykonanymi przed 
1945 r. 

Książka o naszych wsiach
Ten leksykon to pierwsze takie kompendium wiedzy o wsiach

Gmina Strzegom pozyskała dotację w wysokości 25 tys. 
zł z programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi na budowę 
strefy aktywności w Godzieszówku. Jeszcze w paździer-
niku tego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo 
wybudowanego placu zabaw z urządzeniami o charakterze 
sprawnościowym, siłowni plenerowej czy strefy relaksu z 
zagospodarowaną zielenią, ławkami czy miejscem do do 
gry w szachy lub warcaby. Planowany koszt inwestycji to 
ponad 112 tys. zł. 

W Stanowicach ukończono realizację dwóch ważnych in-
westycji drogowych. Wszystko to dzięki dobrej współpracy 
gminy Strzegom i powiatu świdnickiego. 

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka poświęcona ziemi świdnickiej - „Leksykon 
historii wsi powiatu świdnickiego do 1945 r.”. W sumie w Leksykonie opisanych zostało 
ponad 120 wsi znajdujących się niegdyś i obecnie w granicach powiatu świdnickiego, w 
tym wszystkie wsie znajdujące się na terenie gminy Strzegom. 

Ponad trzystustronicową książkę w formacie B5 i twardej oprawie można 
nabyć w redakcji „Wiadomości Świdnickich” w Świdnicy, w księgarni „Eureka” 
(Świdnica, Rynek) oraz zamówić e-mailem: wydawnictwo@errata.pl. Patronat 
na publikacją objął burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta
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Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Żółkiewka

Grunt rolny – Graniczna 

ogŁoszeniA 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 18/9, 
AM –1, Obr. Żółkiewka, położo-
na w Żółkiewce, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,2425 ha Cena 
wywoławcza nieruchomości 
96.000,00 zł
Wadium - 9.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.08.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.

Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
83/14 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 29 października 2014 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona jest 
symbolem 9 MN – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.
 Przyszły nabywca nieruchomo-
ści uzyska techniczne warunki 
przyłączenia do sieci wodno-ka-
nalizacyjnej dla nieruchomości, w 
których to warunkach zobowiąza-
ny zostanie do:

Uzyskania i dostarcze-a) 
nia do WiK Sp. z o.o. w Strzego-
miu pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na któ-
rego terenie znajduje się sieć ka-

nalizacji sanitarnej, na wejście na 
teren jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci ks, ułożenia i 
późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Uzyskania i dostarcze-b) 
nia do WiK Sp. z o.o. w Strzego-
miu pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na które-
go terenie znajduje się sieć wodo-
ciągowa, na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włączenia 
do sieci wodociągowej, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści nieruchomości.
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 nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 06.08.2018 
r. (za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 

od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-

ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY 
OGRANICZONY
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z 
późn. zm.) ogłasza przetarg 
ustny ograniczony na sprze-
daż nieruchomości rolnej sta-
nowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka 
nr 79, AM – 1, Obr. Granicz-
na położona w Granicznej, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 0,5500 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.07.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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 ograni-
czonego 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 nieru-
chomości 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 2018 r. poz. 
1405 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione 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 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, o 
którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa 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 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 

(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 
przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem 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 
rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1405) 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 fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
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 
2018 r. poz. 1000).
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 nierucho-
mości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicyto-
wanej przez współmałżonka 
przystępującego do przetar-
gu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 

uczestnictwa w przetargu 
wraz z dokumentami i oświad-
czeniami wskazanymi w punk-
cie 2 w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 13.09.2018 r. – dz. 
nr 79, AM- 1, Obr. Graniczna” 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 05.09.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa w 
przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w 
przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, 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 
06.09.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 22.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dwa ty-
siące 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 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 2.200,00 zł (słownie: 
dwa tysiące dwieście złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-

sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 10.09.2018 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 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie 
uchylenia się uczestnika prze-
targu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży w 
terminie podanym w zawiado-
mieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.09.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczestni-
ków, jeżeli chociaż jeden z 
nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (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 informa-
cja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia 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 przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, po-
kój nr 34 - II piętro lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl
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Nieruchomość zabudowana – Strzegom, ul. Mickiewicza

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

Najem garażu 

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

ogŁoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 19,20 m2, położonego 
w granicach działki nr 17, 
AM-21, obr-5, w Strzegomiu, 
na zapleczu budynku przy ul. 
Jeleniogórskiej 10. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 
września 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 kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 3 września 2018 
roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu, działka nr 17, AM-21, 
obr-5, Strzegom, ul. Jelenio-
górska 10”
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 przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa 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 wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od ob-
ciążeń na rzecz osób trze-
cich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 
3 września 2018 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
 Z A P R A S Z A M Y !!!

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 
późn. zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 191/B/2018, Nr 
192/B/2018, Nr 193/B/2018, Nr 
194/B/2018, Nr 195/B/2018, Nr 
196/B/2018, Nr 197/B/2018 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 30 lip-
ca 2018 r. 

Trzeci przetarg na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej
Kuratorzy Anna Maria Igna-
czak i Maria Kalita ogłaszają 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
współwłasność osób fizycz-
nych, na podstawie:

p o s t a n o w i e n i a 1) 
Sądu Rejonowego w Świdni-
cy III Wydziału Rodzinnego i 
Nieletnich z dnia 8 czerwca 
2011 r. - Sygn. Akt III RNs 
49/11;

p o s t a n o w i e n i a 2) 
Sądu Rejonowego w Świdni-
cy III Wydział Rodzinny i Nie-
letnich z dnia 29 lipca 2011 r. 
- Sygn. Akt III RNs 192/11;

p o s t a n o w i e n i a 3) 
Sądu Rejonowego w Świd-
nicy III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich z dnia 17 czerw-
ca 2013 r. - Sygn. Akt III RNs 
111/13;

p o s t a n o w i e n i a 4) 
Sądu Rejonowego w Świd-
nicy III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich z dnia 08.06.2015 
r. - Sygn. Akt III RNs 439/13;

p o s t a n o w i e n i a 5) 
Sądu Rejonowego w Świd-
nicy III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich z dnia 13 kwietnia 
2016 r. - Sygn. Akt III RNs 
487/15;

p o s t a n o w i e n i a 6) 
Sądu Rejonowego w Świd-
nicy III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich z dnia 11 grudnia 
2017 r. - Sygn. Akt III RNs 
274/17.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa 
działka nr 1023, Obręb - 
0001 Krzyżowa Góra, AM- 4, 
o pow. 0,0811 ha, zabudowa-
na budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym opuszczo-
nym, niezamieszkałym, znisz-
czonym przez pożar (o kuba-
turze 872 m3, pow. zabudowy 
90 m2, pow. użytkowej 133,20 
m2), położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Adama Mickiewi-
cza 5.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00000316/4.

Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej – ulicy 
Adama Mickiewicza oraz peł-
ne uzbrojenie (wod-kan., gaz, 
energia).
Pierwszy przetarg ogłoszo-
ny na dzień 20 marca 2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym, 
drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 15 maja 2017 r. również 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Na przedmiotowej nierucho-
mości Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy prowadzi postę-
powanie administracyjne w 
zakresie nieodpowiedniego 
stanu technicznego budyn-
ku. 
Decyzją nr 345/2017 z dnia 
23.10.2017 r. Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budow-
lanego w Świdnicy wydał na 
właścicieli nieruchomości 
nakaz rozbiórki nieużytko-
wanego budynku jednoro-
dzinnego zlokalizowanego 
w Strzegomiu, przy ul. Mic-
kiewicza 5 w terminie do 31 
grudnia 2018 r. 
W związku z art. 30 §  4 Ko-
deksu Postępowania Admi-
nistracyjnego  w sprawach 
dotyczących praw zbywal-
nych lub dziedzicznych w ra-
zie zbycia prawa lub śmierci 
strony w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej 
strony wstępują jej następ-
cy prawni.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
zatwierdzonym uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
– tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.
Nieruchomość położona jest 
w atrakcyjnej strefie miasta 
Strzegomia. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowią budyn-
ki mieszkalne jednorodzinne, 
przedszkole, szkoła podsta-

wowa i gimnazjum, oraz kom-
pleks sportowo-rekreacyjny 
(boiska sportowe, baseny ką-
pielowe, hala sportowa). 
Cena wywoławcza nierucho-
mości   100.000,00 zł
Wadium 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
09 sierpnia 2018 r. o godz. 
10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kwocie 10.000,00 zł. 
na konto: Wojciech Grzyma-
ła – Zaborowski, zamieszka-
ły Rościszów 84, 58-250 Pie-
szyce, nr rachunku 81 1020 
5138 0000 9002 0205 9103, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 06 sierpnia 2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na wskazane konto). Dowód 
wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w 
dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. 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 osobą/ 
podmiotem , która wygra prze-
targ. 
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
3 dni przed zawarciem umo-
wy sprzedaży nieruchomości 
sporządzonej w formie aktu 
notarialnego, na rachunki 
bankowe współwłaścicieli 
nieruchomości, które zostaną 
podane w protokole z przetar-
gu sprzedaży przedmiotowej 
nieruchomości. W razie uchy-
lania się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 
a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z 
późn. zm.) przedmiotowa nie-
ruchomość jest zwolniona z 
podatku VAT. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości tj. koszty notarialne 
) oraz wpisów w księdze wie-
czystej- koszty sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym 
czasie, gdyż jest ona ogólnie 
dostępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nie-
ruchomości podane zostało 
do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, w 
siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu, na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl, w prasie lokalnej 
oraz na słupach ogłoszenio-
wych.
Szczegółowych informacji do-
tyczących przetargu udziela 
kurator Maria Kalita od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00 telefonicznie pod nr 
tel: 516 486 275.
Organizator zastrzega so-
bie prawo zmiany warunków 
przetargu, unieważnienia lub 
odwołania przetargu bez po-
dania przyczyn.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość 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 42.300,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.09.2018 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.03.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-

szony na dzień 28.06.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 
powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 8 MN/
RM 2 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa. 
Nieruchomość położona jest w 
granicy strefy zewnętrznej po-
średniej ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
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 10.09.2018 r.
(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, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej 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 uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadko-
wi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-

nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie 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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje 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 informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.
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Po raz pierwszy w Strzegomiu realizowano projekt edukacyjno-wychowawczy pn. „Transgraniczne Miasto Dzieci”. W zabawie udział wzięło 300 dzieci z Polski i Czech w wieku od 
6 do 12 lat. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia. 

„Miasto Dzieci” w Strzegomiu 
gminA strzegom dzieciom 


