
Polecamy oglądanie mate-
riałów filmowych, które suk-
cesywnie pojawiają się na an-
tenie Telewizji Internetowej 
Strzegom. 

Warto zobaczyć m. in. krótki 
reportaż o IV Maratonie Zum-
ba Love, który odbył się 5 lutego 
br. w Strzegomiu. Można obej-
rzeć także relację ze spotkania 
władz samorządowych Strze-
gomia z byłymi żołnierzami 14. 
Strzegomskiego Pułku Radio-
liniowo-kablowego oraz news 
dot. konsultacji z  przedstawi-
cielami stowarzyszeń z  terenu 
naszych sołectw ws. nowego 
konkursu „Aktywne sołectwa”. 

Są ponadto aktualne informacje 
o  badaniach zanieczyszczenia 
powietrza w Strzegomiu, o roz-
strzygnięciu tegorocznej edycji 
konkursu „Odnów i  wygraj”, 
a  także o  planowanej w  tym 
roku przebudowie ul. Paderew-
skiego i ul. Matejki. 

Już wkrótce na antenie TIS 
pojawi się relacja z II strzegom-
skiego biegu upamiętniającego 
Żołnierzy Wyklętych i nadania 
strzegomskiemu rondu (koło 
Lidla) imienia błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki (szcze-
góły uroczystości na plakacie 
na str. 12).
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W numerze:

STrzeGom
Smog groźny 
w Strzegomiu?

B a d a n i e  p o w i e t r z a 
w  Strzegomiu wykazały, 
że przez 3 z  6 dni normy 
stężenia pyłu zawieszonego 
PM10 były przekroczone 

 str.3

STrzeGom
Bus dla 
seniorów

Gmina przekazała mikro-
busa, który będzie dowoził 
seniorów do Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wi-
gor” w Strzegomiu 
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STrzeGom
DKF

W ramach Dyskusyjnego 
klubu Filmowego 2 marca 
br. (godz. 18.00) zapraszamy 
na dyskusję kinomanów po-
łączoną z projekcją filmu pt. 
„Metropolis”.
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W Skrócie:

Już czytelnicy 

W  Szkole Podstawowej 
w  Rogoźnicy odbyło się 
pasowanie na czytelnika 
uczniów klas pierwszych. 
Częścią tego wydarzenia 
było także przedstawienie 
„W świecie książek”. 

BoK 
w internecie 

Przypominamy, że spół-
ka Wodociągi i  kanalizacja 
w  Strzegomiu uruchomiła 
internetowe biuro obsługi 
klienta, dostęp do którego 
znajduje się na stronie www.
wik.strzegom.pl. 

Góry czekają!

Strzegomski klub Mi-
łośników Gór zaprasza na 
kolejne, wspólne wypra-
wy. Spotkania organizacyj-
ne odbywają się czwartki 
o godz.19.00 w CAS „kar-
mel”. Szczegółowych in-
formacji udziela krzysztof 
Matusiak pod numerem 
telefonu 663-614-624. 
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Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).

Gmina Strzegom w lutym 
br. planuje złożenie wnio-
sku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020 - działa-
nia związane z inwestycjami 
w infrastrukturę społeczną 
dot. remontu, przebudowy i 
wyposażenia infrastruktury 
zdegradowanych budyn-
ków w celu ich adaptacji 
na mieszkania socjalne. 
Chodzi o przekształcenie 
pomieszczeń po dawnym 
domu kultur y na terenie 
jaroszowskich Hoteli.

Dom kultury działający 
przy Jaroszowskich Zakładach 
Materiałów Ogniotrwałych 
(obecnie Jaro S. A.) w drugiej 
połowie XX w. miał swoją 
niezaprzeczalną renomę. To 
właśnie tam nieżyjący już 
Walenty Wyr wa prowadził 
świetlicę i  był kierownikiem 
artystycznym amatorskiego 
teatrzyku pn. „Baśń”. Mieściło 
się tam również kino i  hotel 
robotniczy dla pracowników 
pobliskiego zakładu. Niektó-
rzy pamiętają jeszcze organi-
zowane tam huczne zabawy 
taneczne, a później dyskoteki. 
Niestety, budynek od kilkuna-
stu lat popadał w  ruinę, a  po 
dawnej sławie tego miejsca po-
zostały już tylko wspomnienia. 
Teraz mają tam powstać lokale 
socjalne. 

- Projekt ma polegać na ada-
ptacji istniejącego mieszkalno-
-usługowego, zdegradowanego 
i  obecnie nieużytkowanego 
budynku na mieszkania so-
cjalne. W wyniku przebudowy 
budynku powstanie 21 lokali 
socjalnych (w tym 2 lokale przy-
stosowane dla osób niepełno-
sprawnych) oraz pomieszczenie, 

będące częścią wspólną budynku 
pełniące funkcje świetlicy na 
potrzeby inicjatyw społecznych 
organizowanych dla oraz przez 
mieszkańców. Zakończenie in-
westycji planowane jest na wrze-
sień 2018 r. – informuje Anna 
Hałas, naczelnik Wydziału Fun-
duszy Europejskich w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Ca łkowi t y  kosz t  p r z e-
k s z t a ł c eń  j a ro s z owsk i e -
go budynku na mieszka-

nia  soc ja lne  ma wynieść  
ok. 1,92 mln zł.

red

Lokale socjalne

nowości na antenie internetowej telewizji!

Powstanie 21 lokali socjalnych, w tym dwa lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Jakie materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Projekt stanowi przedsięwzięcie wynikające z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Strzegom. Termin rozstrzygnięcia konkursu przez 
Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej szacowany jest na 
czerwiec 2017 r.
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Mistrzostwa Europy we 
wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego to nie 
tylko wielkie spor-
t o w e  e m o c j e 
i  zacięta wal-
ka o medale, 
ale również 
b a r d z o 
atrakcyjny 
p r o g r a m 
imprez to-
w a r z y s z ą -
cych. 

Widowiskowe 
akrobacje kaskader-
skie, ciekawe pokazy hodow-
lane, koncerty gwiazd oraz 
bogata  s trefa  wystawców 
to tylko niektóre z  atrak-
cji zaplanowane w  Morawie 
wspólnie przez gminę Strze-
gom, Strzegomskie Centrum 
kultury oraz LkS Stragona. 

Rywalizacja sportowa roz-
grywać będzie się w  dniach 
17-20 sierpnia. Przez pierwsze 
dwa dni widzowie podziwiać 
będą grację jeźdźców i pięk-
ne ruchy koni w  konkursie 
ujeżdżenia, w  sobotę wido-
wiskową i bardzo emocjonu-
jącą próbę 
terenową 
–  c r o s s . 
Mistrzów 
E u r o p y 
w y ł o n i ą 
niedziel-
ne skoki, 
na bardzo 
wymaga-
jącym parkurze.

Obok sportowych zmagań 
w  programie nie zabraknie 
dodatkowych atrakcji poza-
sportowych dla całych rodzin. 
Na hipodromie powstanie 
wie lka s trefa  wystawców 
z  produktami jeździeckimi 
oraz lokalnymi. Prezentować 
będzie się strzegomska bran-
ża kamieniarska i  sołectwa 

gminy Strzegom. W Morawie 
odbędzie się również Regio-
nalna Giełda Minerałów or-

ganizowana przez 
Towarzystwo 

Miłośników 
Z i e m i 
S t r z e -
g o m -
skiej. 

W  pro-
g r a m i e  s ą 

również wie-
c z o r n e  k o n c e r -

ty gwiazd muzyki folkowej 
i rozrywkowej, a w ciągu dnia 
ciekawe pokazy jeździeckie 
i hodowlane. Swoje umiejęt-
ności w  pokazach woltyżer-
skich i  kozackich z  użyciem 
ognia zademonstrują kaska-
derzy konni. Polski Związek 
Hodowców koni przygoto-
wuje cały blok prezentacji 
osiągnieć polskiej hodowli. 
Zobaczymy konie zimno-
krwiste i śląskie oraz pokazy 
powożenia zaprzęgami. 

Z  myślą o  najmłodszych 
powstanie miasteczko zabaw 

z  dmu-
c h a -
n y m i 
z j e ż -
d ż a l -
n i a m i , 
bungee, 
ścianką 
w s p i -
n a c z -

kową i   przejażdżkami na 
kucykach.

Sierpniowe mistrzostwa 
Europy w  wkkw to wielkie 
wydarzenie sportowe i świet-
na zabawa dla całej rodziny. 

Zapraszamy w  s ierpniu 
do Morawy! Już niebawem 
przedstawimy szczegóło-
wy program zaplanowanych 
atrakcji dodatkowych!

Poniżej podajemy, które 
stowarzyszenia i na jaką 
kwotę otrzymały dofinan-
sowanie w ramach drugiego 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych 
z obszaru przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2017 r. 

Zadanie 1: 
Organizac ja  wypocz ynku 
w okresie ferii zimowych z pro-
gramem profilaktycznym lub 
terapeutycznym w  formach 
wyjazdowych na terenie Pol-
ski (zimowiska - minimum 4 
noclegi) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z  rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, pro-
blemami narkomanii.
1. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w  Gminie Strzegom 
„Akcja” – 5.400,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02., miejsce: Szklarska Poręba
Tytuł zadania: „Szukanie zimy 
w krainie wodospadów”, w  ra-
mach ferii zwiedzanie wodo-
spadów, wyjazd do Term w Cie-
plicach, zajęcia z  programem 
profilaktycznym

Zadanie 2:
Organizac ja  wypocz ynku 
w okresie ferii zimowych z pro-
gramem profilaktycznym lub 
terapeutycznym (półkolonie 
– minimum 5 dni) dla dzieci 
i młodzieży szkolnej pozostającej 
w mieście i na wsi w okresie ferii 
zimowych,  z  rodzin zagrożo-
nych problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii.

1. Uczniowski Klub Sportowy 
„LO” Strzegom – 7.485,00 zł
Termin wypoczynku: 20.02. - 
24.02.
Tytuł zadania: „Ferie na spor-
towo, kulturalnie, bezpiecznie 
i zdrowo”, w ramach ferii m. in. 
wyjazd do Afrykarium i  Ope-
ry Wrocławskiej, mistrzostwa 
Strzegomia w sudoku, spotkanie 
z pracownikiem kPP w Świdni-
cy, zajęcia ZUMBY
2. Stowarzyszenie Mieszkań-

ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice - 2.000,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
Tytuł zadania: „Ferie przyjem-
ne i  pożyteczne”, w  ramach 
ferii wyjazdy na lodowisko 
w  Strzegomiu, do Wodnego 
Centrum Rekreacji i  Wypo-
czynku w  Świebodzicach i  do 
kina SCk
3. Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy „Aktywna Ko-
strza” - 2.500,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
Tytuł zadania: „Aktywne ferie”, 
w ramach ferii m. in.: wyjazd do 
Term Cieplickich, do Starej ko-
palni w  Wałbrzychu, Muzeum 
klocków Lego w  karpaczu, 
Fabryki Lizaków we Wrocławiu 
i  kina 3D w  Świdnicy, zajęcia 
profilaktyczne
4. Koło Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci przy Zespole Szkół 
Specjalnych w  Strzegomiu - 
1.600,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
Tytuł zadania: „Twórcze i spor-
towe ferie zimowe”, w  ramach 
ferii m. in.: wyjazd do Wodnego 
Centrum Rekreacji w Świebo-
dzicach, zajęcia profilaktyczne, 

artystyczne, sportowo-rekreacyj-
ne, kino SCk w Strzegomiu
5. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II w Strzegomiu 
- 4.000,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
Tytuł zadania: „Zima z dwójką”, 
w ramach ferii m. in.: wyjazd do 
Term w  Cieplicach, kręgielni 
w  Legnicy, do Hydropolis we 
Wrocławiu, do Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu oraz do 
Parku Nauki  i Techniki w Wał-
brzychu, zajęcia z  profilaktyki 
uzależnień
6. Stowarzyszenie Przyja-
ciół Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w  Strzego-
miu „Przyjaciele Czwórki” 
- 9.000,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
Tytuł zadania: „kulturalnie 
i  sportowo – w  czwórce ferie 
spędź bombowo”, w ramach ferii 
wyjazd do Muzeum Tkactwa 
w  kamiennej Górze, na basen 
do Żarowa, do Loopy’s World, 
zajęcia profilaktyczne
7. Stowarzyszenie Pedagogów 
i  Psychologów Gminy Strze-
gom - 9.000,00 zł

Termin wypoczynku: 13.02. – 
17.02.
W ramach ferii m. in.: wyjścia na 
lodowisko oraz na halę sportową 
w  Strzegomiu, wycieczka do 
wałbrzyskiego Aqua – Zdroju, 
warsztaty i  zajęcia profilaktycz-
ne
8. Uczniowski Klub Sportowy 
„Gimek” - 3.000,00 zł
Termin wypoczynku: 20.02. – 
24.02.
Tytuł zadania: „Aktywne ferie 
z Gimkiem”, w ramach ferii m. 
in. zajęcia warsztatowe w Starej 
kopalni w Wałbrzychu, wyjazd 
na kręgle w Jaworze, do Humani-
tarium we Wrocławiu i GOJump 
we Wrocławiu, zajęcia profilak-
tyczne, seans filmowy w  kinie 
SCk Strzegom
9. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w  Gminie Strzegom 
„Akcja” - 3.725,00 zł
Termin wypoczynku: 13.02. – 
24.02.
Tytuł zadania: „Akcja – ferie 
w mieście 2017”, w  ramach fe-
rii m. in. warsztaty plastyczne, 
teatralne i  szachowe, wycieczki 
po Strzegomiu, zajęcia sportowe 
w hali OSiR, turnieje warcabowe 
i  szachowe, realizacja programu 
profilaktycznego, grill, dysko-
teka

ile kasy na ferie?
Na organizację ferii zimowych dla stowarzyszeń gmina Strzegom przeznaczyła z budżetu ok. 48 tys. zł

Dotacje Unii Europejskiej 
dla mikroprzedsiębiorców 
z Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. Słowackiego 23 A

58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 74 150

ipaw@ipaw.walbrzych.eu
www.ipaw.walbrzych.eu 

Poziom dofinansowania dla projektu: do 60% wydatków kwalifikowalnych 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
2 grudnia 2016 - 30 marca 2017

prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata 

www.ipaw.walbrzych.eu 

 Druk i opracowanie materiału jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak informuje Jolan-
t a  D r y j a , n a c z e l n i k 
Wydziału Gospodar-
ki Odpadami komu-
nalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Strzego-
miu, zakup dzwonów 
był bardzo potrzeb-
n y  i  z d e c yd o w a n i e 
wpłynął na estetykę 
naszej gminy. - Dzwo-
ny zastąpią brzydkie, 
wyeksploatowane już 
stare pojemniki zielo-
ne. Nowe pojemniki są 

trudno zapalne, odporne na 
korozję i zmienne warunki 
atmosfer yczne. Posiadają 
odpowiednie wycięcie do 
wrzucania szkła, tak aby nie 
zmieściły się tam większe 

gabaryty – podkreśla 
naczelnik.

Zak ład  Us ług 
k o m u n a l n y c h 
w S trzegomiu 
zakończ ył  już 
r o z w o ż e n i e 
d z w o n ó w  n a 
terenie naszej 
gminy. 81 po-
jemników roz-

s t a w i o n o  w 
mieście, a 24 
szt. trafiły do 
sołectw.

TW

Dzwony na szkło w gminie Strzegom 
81 pojemników rozstawiono w mieście, a 24 sztuki trafiły do sołectw

Blisko 120 tys. zł z budżetu 
gminy Strzegom wydatko-
wano na zakup 105 pojem-
ników typu dzwon z prze-
znaczeniem do selektywnej 
zbiórki szkła. 

Sportowe emocje gwarantowane!

Mieszkańcy gminy Strzegom będą mieli wstęp wolny na tę imprezę z wyjątkiem 
wstępu na trybuny w trakcie niedzielnego finału skoków. Wejście na trybuny 
w niedzielę trzeba będzie wykupić za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.ticketpro.pl.
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Duża część podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gminy 
Strzegom. W 2017 r. jest 
to kwota ok. 17 mln zło-
tych w budżecie. Drogi 
mieszkańcu, złóż deklara-
cję podatkową PIT za rok 
2016 w Urzędzie Skarbo-
wym w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie 

gminy Strzegom JAKO 
MIEJSCE ZAMIESZ-
KANIA. Twoje pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
budżet obywatelski, kul-
turę, rozwój infrastruk-
tury, utrzymanie zieleni, 
sport, rekreację, ochronę 
środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia i eduka-
cję dzieci. 

AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

LUTY – MARZEC 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

12.02 – 18.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

19.02 – 25.02 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

26.02 – 04.03 Przy 
Fontannie

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

kiedy dyżury naszych aptek? Przekaż 1% naszym OPP masz wpływ na budżet gminy!
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

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

Aktualny wykaz OPP uprawnio-
nych do otrzymywania 1% podatku 
znajduje się na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Zachęcamy, aby dokonywać 
odpisu na strzegomskie organi-
zacje, które również znajdują się 
na wykazie.  Wniosek o prze-
kazanie 1% podatku znajduje 
się na końcu każdego zeznania 
rocznego. Zgodnie z przepisami 
można wykazać tylko jedną OPP. 
Podatnicy jedynie, o czym muszą 
pamiętać, to numer kRS organi-
zacji, a jeśli chcieliby przekazać 
1% na konkretne subkonto, wte-
dy należy dodatkowo podać cel 
szczegółowy 1%.

mks

Jak wynika z badań, przez 3 
z 6 dni normy stężenia pyłu 
były przekroczone. Maksy-
malne stężenie PM10 zare-
jestrowane przez pyłomierz 
wyniosło 263 µg/m3. Po-
nieważ pomiary 25.01.2017 
i  1.02.2017 nie obejmowały 
pełnej doby, nie robio-
no wyliczeń stężenia 
średniodobowego 
PM10 dla tych 
dni.

Należy 
jednak 
pamiętać, 
że uzyskane 
wyniki:
• są próbką tylko 

dla tego prze-
działu czasowego 
(6 z 365 dni) i tylko 
miejsca, gdzie stał pyło-
mierz;

• są uzależnione od panującej 
wówczas pogody (akurat 
w  owym czasie nie było 
silnych wiatrów);

• nie zastępują oficjalnych 

badań i nie stanowią pod-
staw do określenia stanu 
powierza w  Strzegomiu 
przez cały rok. W tym celu 
najlepiej należałoby zain-
stalować odpowiedni sprzęt 

w Strzegomiu na stałe;
• nie sprawią, że poprawi się 

jakość powietrza. Zazwy-
czaj jest wręcz odwrotnie 
– modelowania często oka-

zują się niedoszacowane, 
pomiary zaś wskazują fak-
tyczny, gorszy stan jakości 
powietrza.

- Strzegom, podobnie jak 
wszystkie dolnośląskie gmi-
ny, potrzebuje uchwały an-
tysmogowej – dziś jest to 
jedyny realny oręż w  walce 
ze smogiem, a  Dolny Śląsk 
to jeden z  3 najbardziej za-
nieczyszczonych województw 
w  Polsce – mówi Radosław 
Lesisz. - Brakuje w dalszym 
ciągu krajowych norm na 
paliwa stałe i  urządzenia 

do ich spalania, lecz 
za pomocą uchwał 

antysmogowych 
sejmiki woje-

wódzkie już 
dziś  mogą 
w p r o w a -
dzać takie 
r e g u l a c j e 
n a  s w o -

im terenie. 
Małopolska 

i Śląsk już mają 
p r z y g o t o w a n e 

uchwały antysmo-
gowe – najwyższy czas 

na nasz region – kończy 
przedstawiciel Dolnośląskie-
go Alarmu Smogowego.

Tymczasem w  związku 
z  planowanym przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
programem dofinansowują-
cym usuwanie pieców stało-
palnych na rzecz źródła ciepła 
gazowego lub elektrycznego, 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
prosi mieszkańców gminy 
o  złożenie deklaracji chęci 
skorzystania z w/w programu. 
Deklaracje można składać 
w  Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, parter, pok. 15. 
Bliższych informacji można 

uzyskać w Wydziale Gospo-
darki komunalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi, I  piętro, 
pok. 26 Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu, Tel. 74 8560 
531.

W Polsce normy dla pyłów 
drobnych PM10 są ustalone 

na trzech poziomach:
- poziom dopuszczalny 50 µg/

m3 (dobowy)
- poziom informowania 200 

µg/m3 (dobowy)
- poziom alarmowy 300 µg/

m3 (dobowy)

Jakość powietrza, jakim 
oddychamy coraz częściej 
staje się tematem poważ-
nych dyskusji w kraju i za 
granicą.  Z problemem 
smogu zmagamy się  rów-
nież w gminie Strzegom. 
Jakość powietrza pozo-
stawia wiele do życzenia 
zwłaszcza w częściach 
gminy, gdzie większość 
mieszkań nadal ogrzewa-
na jest piecami węglo-
wymi. Niestety, często 
zamiast węgla spalane są 
w nich również śmieci. 
Od piątku, 10 lutego br. 
mieszkańcy Strzegomia 
mogą osobiście doko-
nywać odczytów jako-
ści powietrza. Na terenie 
Urzędu Miejskiego, na 

parterze,  została zain-
stalowana tablica elektro-
niczna, która na bieżąco 
wyświetla wyniki modelo-
wania jakości powietrza. 
Jest to część projektu 
„System prognoz stężeń 
zanieczyszczeń powietrza 
i warunków biometeoro-
logicznych jako element 
jakości życia – LIFE/API-
S-PL” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
oraz współfinansowane-
go przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej . 
Koordynatorem projektu 
jest Wydział Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowi-
ska Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 

- Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu wykorzystu-
je metodę obliczeniową 
tzw. matematyczne mo-
delowanie jakości powie-
trza  w celu uzupełnienia 
informacji o stanie po-
wietrza na obszarach, na 
których brak jest stacji po-
miarowych. Obliczenia wy-
konywane są corocznie na 
podstawie szczegółowych 
danych nt. emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, 
danych topograficznych 
i danych meteorologicz-
nych – wyjaśnia Wioletta 
Wnęk-Soczyńska z Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
 red

Problem smogu w Strzegomiu? 
Badania w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu przeprowadzone zostały w okresie od 25 stycznia do 1 lutego br.

Badanie powietrza w Strzegomiu wykazało, że przez 3 z 6 
dni normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 były prze-
kroczone. Jak podkreśla Radosław Lesisz z Dolnośląskiego 
Alarmu Smogowego, wzrosty stężeń notowane były przede 
wszystkim w godzinach wieczornych. - Wiąże się to z fak-
tem rozpalania węgla (i nie tylko) w piecach po powrocie 
ludzi z pracy do domu – wyjaśnia Radosław Lesisz.

Wyniki z pyłomierza w Strzegomiu:
1. średnia dla 26/01/2017: 61 µg/m3 
2. średnia dla 27/01/2017: 45 µg/m3 
3. średnia dla 28/01/2017: 57 µg/m3 

4. średnia dla 29/01/2017: 52 µg/m3 
5. średnia dla 30/01/2017: 41 µg/m3 
6. średnia dla 31/01/2017: 43 µg/m3

M i e s z k a ń c u !  S a m  s p r a w d ź  s t a n  p o w i e t r z a
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Seniorzy wyrazili  swoje 
zadowolenie poprzez 
napisanie wiersza, 
w  któr ym po-
dziękowali za 
prezent. - Dla 
seniorów jest 
t o  w i ę k s z a 
s z a n s a  n a 
c o d z i e n n e 
p r z e b y w a -
nie w  placów-
ce. Ograniczona 
sprawność psycho-
fizyczna w  wieku star-
czym jest pierwszym krokiem 

do wycofania się społecznego. 
Nasi seniorzy wręcz 

odwrotnie, codzien-
nie idą w  stronę 

uspołeczniania. 
W imieniu se-
niorów jeszcze 
raz składamy 
podziękowa-
n i a  –  p o d -
kreś la  Anna 

Jarosińska, kie-
rownik Dzienne-

go Domu Pobytu 
„Senior-Wigor”.

red

W  tym dniu rondo zloka-
lizowane na skrzyżowaniu 

ulic Armii 

krajowej i Wesołej w Strzego-
miu oficjalnie otrzyma nazwę 
14. Strzegomskiego Pułku 

Radioliniowo-
kablowego. Podczas spotkania, które 

odbyło się 5 lutego br. w Cen-
trum Aktywności Społecznej 
karmel, władze naszego miasta 
omówiły z byłymi żołnierzami 
pułku najważniejsze kwestie 
związane z  majowymi uro-

czystościami oraz wręczyły 
symboliczny klucz do pomiesz-
czenia na terenie CAS karmel, 
w którym zlokalizowana będzie 
siedziba nowego stowarzy-
szenia. 

TW

mają swój mikrobus 

emerytowani żołnierze chcą być aktywni

- Dla seniorów jest to większa szansa na codzienne przebywanie w placówce – mówi kierownik Domu

Podczas spotkania z byłymi żołnierzami pułku przekazano klucz do nowej siedziby Stowarzyszenia 

8 lutego br. Biblioteka Publiczna 
w Strzegomiu zorganizowała spo-
tkanie dla strzegomskich seniorów 
z  fizjoterapeutkami: Eweliną 
Jankowską-Zych i Justyną Ra-
inczuk z Centrum Rehabilitacji 
i Medycyny Fizykalnej HELIOS 
w Strzegomiu. 

Na spotkaniu seniorzy do-
wiedzieli się o  fizjoterapii dna 
miednicy w  leczeniu nietrzy-
mania moczu oraz jakie należy 
wykonywać ćwiczenia w tego typu 
przypadłościach. Omówione zo-
stały również problemy związane 
z bólami kręgosłupa, które powo-

dują migreny, szumy w uszach, ból 
serca, ból nerek, a także drętwienie 
rąk czy nóg. Na zakończenie panie 
chętnie odpowiadały na liczne 
pytania, co potwierdza duże za-
interesowanie tą tematyką wśród 
uczestników spotkania.

- Serdecznie dziękujemy prezes 
Katarzynie Jodko za współpracę 
i zaangażowanie w sprawy ludzi 
starszych w naszej gminie – infor-
muje Agata Sztandera z Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom.

red

Członkowie strzegomskiego 
oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i  In-
walidów zwiedzili w  styczniu 
br. stolicę Dolnego Śląska – 
Wrocław.

Najpierw odwiedzili Afry-
karium przedstawiające różne 
eksponaty związane ze środowi-

skiem wodnym Czarnego Lądu. 
Później podziwiali Panoramę 
Racławicką, jako jedyne zacho-
wane do dziś dzieło XIX w. kul-
tury oraz Muzeum Narodowe ze 
zbiorami sztuki średniowiecznej. 
Po spacerze do Rynku wrócili 
pełni wrażeń i zachwytów.

red

O zdrowiu osób starszych 

emeryci i renciści we Wrocławiu

Mieszkańcy naszego miasta 
pamiętali o kolejnej rocznicy wy-
wózki na Syberię. 12 lutego br. 
w  intencji zmarłych i  żyjących 
Sybiraków została odprawiona 
uroczysta msza św. w  Bazyli-
ce Mniejszej w  Strzegomiu. 

Po nabożeństwie członkowie 
strzegomskiego koła Sybiraków, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych i  zaprzyjaźnionych 
organizacji pozarządowymi 
złożyli pamiątkowe wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze przed 

pomnikiem Bezimiennej Matki 
Sybiraczki. Warto podkreślić, że 
Sztandar Związku Sybiraków 
w Strzegomiu wystawili ucznio-
wie klasy mundurowej LO oraz 
Związku Strzeleckiego. Liceali-
ści złożyli również kwiaty.

- Na szczęście Strzegom 
pamięta o  Sybirakach. Szcze-

gólnie cieszymy się z obecno-
ści młodego pokolenia, które 
oddało hołd i pamięć ofiarom 
stalinowskiego reżimu – pod-
kreślał Jerzy Orabczuk, prezes 
strzegomskiego koła Sybira-
ków i  Honorowy Obywatel 
Strzegomia. 

TW

O Sybirakach nie wolno zapomnieć
Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło mieszkańców, była również młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz ze sztandarem

30 stycznia br. to kolejny ważny dzień dla uczestników Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu. Gmina 
przekazała mikrobusa, który będzie dowoził seniorów do placówki. Mikrobus został zakupiony ze środków budżetu 
gminy oraz dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pierwsza wywózka, największa oraz najbardziej tragiczna 
pod względem liczby ofiar, objęła blisko 140 tys. osób (wg 
innych źródeł 200 tys.). Kolejne trzy miały miejsce w okresie 
od kwietnia 1940 r. do czerwca 1941 r.

10 lutego 1940 r. to jedna z najsmutniejszych dat w historii 
Polski. W tym dniu miała miejsce pierwsza masowa depor-
tacja obywateli polskich w głąb ZSRR. Od tego strasznego 
wydarzenia minęło właśnie 77 lat. 

Jeszcze nie tak dawno wszystkie uroczystości państwowe, woj-
skowe i patriotyczno – religijne w gminie Strzegom odbywały się 
w asyście żołnierzy 14. Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-Ka-
blowego. Dzisiaj – po upływie 16 lat od rozkazu ministra obrony 
narodowej dotyczącego rozformowania pułku, byli żołnierze 
postanowili ponownie się spotkać, by zawiązać stowarzyszenie 
i przygotować się do uroczystości, które odbędą się 3 maja br. 

Byli żołnierze 14. Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-Kablowego chcą aktywnie 
działać. Ich obecność na pewno podniesie jakość wielu uroczystości i wydarzeń 
patriotycznych.
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- Zdecydowaną większość 
działań prowadziłem z  radną 
krystyną Lewicką, za co ser-
decznie dziękuję pani krystynie. 
W ramach pracy radnego skła-
daliśmy wnioski do burmistrza 
Strzegomia, większość wniosków 
została zrealizowana – podkreśla 
Zbigniew Miłek. Radni wnio-
skowali o przekształcenie działki 
rolnej tzw. zielone boisko na teren 
sportowo- rekreacyjny, naprawę 
dwóch wiat przystankowych przy 
budynkach 103 i 45, wyrównanie 
dziury w podwórku pomiędzy 
budynkami 131 – 132 Jaroszów 
Hotele i  wyrównanie odcinka 
drogi gminnej od budynku nr 
56 do kościoła obok Ośrodka 
Zdrowia w Jaroszowie. Złożono 
również wniosek do Planu za-
gospodarowania przestrzennego 
wsi Jaroszów. Wniosek dotyczył 
zmiany przeznaczenia działki 
gminnej położonej za murem 
cmentarza parafialnego na cmen-

tarz. W  związku 
z niedotrzymaniem 
przez firmę trans-
portową porozumienia z miesz-
kańcami Jaroszowa w  sprawie 
uruchomienia kursów wieczor-
nych z Ruska do Strzegomia od 
połowy lipca 2015 roku, zorga-
nizowano zebranie mieszkańców 
Jaroszowa i Ruska w tej sprawie. 
Wycyklinowano podłogę w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jaroszowie. 
Wyrównano drogę transpor-
tu rolnego- „Marszałkowską”. 
Wzmożono kontrole patroli 
Policji w  Jaroszowie, w  szcze-
gólności w okolicy posesji nr 103 
i 48 oraz na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w  Jaroszowie. - 
W ramach Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów 
i Rusko pomogliśmy radnej kry-
stynie Lewickiej w działaniach 
prowadzących do likwidacja 
dzikiego składowiska w  Ru-

sku z  podkładów 
kolejowych i   wiór z   
podkładów – mówi 
Zbigniew Miłek.

Spektrum działal-
ności radnego jest 
duże. - Pomagałem 
mieszkańcom Jaro-
szowa w załatwianiu 
różnych spraw np. na-
pisaniu w ich imieniu 
pisma, czy interwencji 

w Urzędzie Miejski w sprawach 
mieszkaniowych. Współpracując 
z panią krystyną, doprowadzi-
łem do remontu pomieszczeń 
pozyskanych z  Agencji Nieru-
chomości Rolnych na centrum 
spotkań - uroczyste otwarcie 
centrum odbyło się 10 lutego 
br. Aktywnie uczestniczyłem 
w przygotowaniu projektu rewi-
talizacji Jaroszowa na lata 2015 – 
2025. Systematycznie i aktywnie 
uczestniczę w zebraniach Rady 
Sołeckiej Jaroszowa. W  roku 
2015 przekazaliśmy dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci 

z Jaroszowa, Ruska i Bartoszów-
ka 40 paczek. W roku 2016 za-
kończył się I etap kanalizacji wsi 
Bartoszówek. Razem z krystyną 
Lewicką wspomagaliśmy finan-
sowo takie przedsięwzięcia jak: 
Festyn Rodzinny, Marszobieg 
Jaroszowski, Festyn Parafialny, 
Turniej Piłki Nożnej im. Cz. 
Żydka i spotkania jaroszowianek 
z okazji Dnia kobiet – informuje 
radny.

Plany na najbliższe miesiące 
i  lata dla Jaroszowa są bardzo 
bogate. Od czerwca br. roz-
pocznie się budowa w  Jaro-
szowie Centrum Aktywności 
Społecznej na miejscu obecnej 
remizy strażackiej. W tym roku 
rozpocznie się również remont 
pomieszczeń po kinie na „Ho-
telach” z  przeznaczeniem na 
mieszkania socjalne, a  także 
termomodernizacja budynku 
jaroszowskiego przedszkola 
z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania

red

PytAniA do burmistrzA / r Adni

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

erwin: szanowny panie bur-
mistrzu. chodzą po strzegomiu 
plotki, że w  strzegomskiej pod-
stref ie powstanie kolejny zakład 
produkcyjny. czy to prawda?

Rozmowy są prowadzone, ale 
droga daleka i kręta. 

robert: witam panie burmistrzu. 
dziękuję za odpowiedź dotyczącą 
wskrzeszenia ruchu pociągów na 
dworcu PkP strzegom miasto. 
jednak nie chodziło mi o  przy-
wrócenie ruchu w kierunku gra-
bów, tylko o  zatrzymywanie się 
na dworcu w  centrum pociągów 
uczęszczających na trasie legnica-
-jaworzyna i odwrotnie. wystar-
czy, że pociąg jadący z jaworzyny 
zatrzyma się także na stacji strze-
gom miasto i następnie bez zawra-
cania pojedzie w kierunku legnicy. 
tak jak wcześniej pisałem, pociągi 
potrafią jeździć w obu kierunkach. 
Przecież to takie proste. A jaka by-
łaby atrakcja. Proszę to przemyśleć.

Niestety, nie ma takich możli-
wości. W usprawnieniu komuni-
kacji kolejowej chodzi o zmniej-

szanie czasu przejazdu do danej 
miejscowości. Bardzo często o tym 
słyszymy w mediach. Proszę sobie 
wyobrazić zjazd ze stacji Strze-
gom Główny, wjazd na Strzegom 
Miasto i  z  powrotem Strzegom 
Główny i  dalej np. do kudowy 
Zdrój. Wiem, że to takie proste 
technicznie, ale trudne logistycz-
nie. Ludzie chcą dojechać jak 
najszybciej. Jednym z  powodów 
podjęcia decyzji o  przebudowie 
odcinka Legnica – Dzierżoniów 
było też zwiększenie prędkości. 
Przypominam, że staramy się 
by na wysokości przejazdu ko-
lejowego na ul. Armii krajowej 
uruchomić przystanek kolejowy, 
co wydłużyłoby podróż o 3 minuty, 
a nie o 20 minut. Wniosek wysła-
liśmy już do zlecających studium 
wykonalności. 

nickmick: Panie burmistrzu, tym 
razem z  mojej strony nie pytanie 
a gratulacje za to, co pan robi dla 
miasta i  mieszkańców. zaraz tu 
będą krzyczeć, że jestem pewnie 
jakimś pana kolegą, kimś z urzę-
du miejskiego albo mi pan coś 
„załatwił”, trudno - zawistnych 
nie brakuje. widząc jak pan pra-
cuje, życzyłbym sobie jedynie żeby 
propozycja ustawy o  dwukaden-
cyjności urzędników samorządu 
nie weszła w  życie. Po wielu 
latach stwierdzam, że strzegom 
ma wreszcie dobrego gospodarza. 
Życzę wytrwałości i pozdrawiam.

Dziękuję, będę się starał nadal 
i nawet jeśli zmiany wejdą w życie 
i to wstecz, to nie będzie żadnego 
spowolnienia w  przebudowie 
naszej gminy. 

grzegorz: dzień dobry, chciałbym 
się zapytać, czy na terenie strzego-
mia jest jakiś gminny lokal, który 
mógłbym wynająć pod przedszkole 
i klub malucha? chodzi mi o dość 
duży metraż, aby można zrobić 

dwie sale, zaplecze socjalne, łazien-
ki dla dzieci i osobne dla personelu, 
szatnię i biuro.

Nie, nie ma. Proszę jednak 
o kontakt e-mailowy. Wiem o ta-
kim jednym wolnym pomieszcze-
niu, które zwolniło się w ostatnim 
czasie, z bardzo dobrą lokalizacją. 
Nie jest on gminny, więc zapytam 
właściciela i państwa skontaktuję.

janusz: witam panie burmistrzu, 
niedawno w  pytaniach do bur-
mistrza wspomniał pan, że ul. 
dolna jest następna w  kolejno-
ści do remontu zaraz po ul. Pa-
derewskiego i  ul. matejki. jeśli 
tak jest faktycznie, czy istnieje 
możliwość uwzględnienia w pro-
jekcie spowalniacza w  okolicy 
ul. dolnej 4-8, takiego jak na ul. 
kościuszki, ponieważ kierowcy 
rozwijają tu prędkości znacznie 
przekraczające obowiązujące tu 
50 km/h. drugie pytanie dotyczy 
przyłączy wodnych, czy zostaną 
wymienione, żeby nie trzeba było 
zaraz po remoncie niszczyć ulicy. 
Pozdrawiam.

Przygotowujemy się do projektu 
i  złożenia wniosku. Na pewno 
będą uwzględnione - i  to nie 
jeden – spowalniacze na tej ulicy. 
Myślę, że warto wziąć też udział 
w  konsultacjach projektu, gdzie 
będzie pan mógł zgłosić swoje 
uwagi. Mogę się pochwalić, że na 
ulicach, które są własnością gminy 
nie mamy takich sytuacji jak awa-
ria wodociągów, bo sprawdzamy 
i  robimy to wcześniej. Przykład 
– ul. Paderewskiego, gdzie już pan 
pewno zauważył, że przyłącza są 
wymieniane. Tak też jest na ul. Św. 
Jadwigi. Jeśli chodzi o ul. Dolną, 
to przyłącza wodne i kanalizacyjne 
muszą i będą wymieniane na od-
cinku od nr 2 do 30 (most kamien-
ny), dalej – do ul. Jeleniogórskiej 
nie ma takiej potrzeby. Sieć była 
robiona po powodzi w  1997 r. 

Bardzo poważną dyskusję mamy 
z gazownią, bo też jest konieczność 
wymiany sieci, ale mam nadzieję, 
że - tak jak zawsze – z PGNiG się 
dogadamy.

Piotr: witam panie burmistrzu. 
moje pytania dotyczą ul. generała 
Andersa. w  chwili obecnej na tej 
ulicy znajduje się 9 budynków, 
z  czego oświetlenie uliczne jest 
przy pierwszych 3 od strony ul. 
Piłsudskiego i  na terenie pierw-
szej posesji od strony ul. olszowej. 
w  chwili obecnej (okres zimowy) 
jest ciemno od godz. 17.00 i panuje 
tam zupełny zmrok. ulica ta jest 
bardzo często użytkowana również 
przez nas - mieszkańców ul. Pił-
sudskiego. jak to jest, że na tej ulicy 
zamieszkałej przez kilka rodzin od 
lat, do tej pory nie ma porządnego 
oświetlenia i  nawierzchni dro-
gowej, a  przy nowo powstałych 
„słonecznych ogrodach” jeszcze nie 
było domów, a asfalt i oświetlenie 
już było? Proszę się zastanowić, 
czy taka polityka jest według pana 
sprawiedliwa? nawierzchnia to 
dziura na dziurze, w  dniu dzi-
siejszym zostałem ochlapany przez 
pędzący w ciemnościach samochód, 
a przecież niedawno na tej drodze 
był równany szuter. czy prace 
z nawierzchnią i oświetleniem na 
tej ulicy są już zaplanowane? 

Jak pan słusznie zauważył, ul. 
Andersa jest równana wiosną 
każdego roku. Ze względu na 
ograniczone środki finansowe 
nie jest możliwe budowanie linii 
oświetleniowej. W pierwszej ko-
lejności przebudowywane są linie 
oświetleniowe, które są dofinan-
sowane ze środków zewnętrznych. 
W chwili obecnej nie jest możliwa 
budowa nowej linii. 

krzysztof: witam. mam pytanie 
dotyczące bezpiecznej jazdy ul. 
koszarową - wyjazd na ul. Armii 

krajowej. dosyć że jakiś pijany 
porozstawiał znaki, to niektóre 
z nich zasłaniają inne. w lusterku 
przy ul. Armii krajowej można się 
przejrzeć, a nie widać, czy coś je-
dzie zza wiaduktu. Po zgłoszeniu 
panu … o  nieprawidłowościach, 
przez miesiąc nie zareagował. 
Proszę odpowiedzieć - w  razie 
wypadku do kogo wysłać ubezpie-
czyciela.

Całość oznakowania pionowego 
na terenie gminy Strzegom za-
twierdzana jest przez Starostwo 
Powiatowe w  Świdnicy. Po pana 
zgłoszeniu została przeprowadzona 
wizja w terenie, która potwierdziła 
konieczność zmiany lokalizacji 
znaku. Wszystkie tego typu prace 
zostaną wykonane w okresie wio-
sennym 2017 r.

monika: szanowny panie burmi-
strzu, piszę do pana w sprawie dot. 
wywożenia szlamu z  odstojników 
na działkę naprzeciwko stacji shell, 
obok restauracji „u emila” i niedale-
ko restauracji „mcdonald’s”. z tego 
co widać, wywożoną są tam odpady 
01 04 13, tj. odpady powstające przy 
cięciu i obróbce postaciowej skał inne 
niż wymienione, które zaliczane są 
do odpadów niebezpiecznych, więc 
dlaczego gmina nie reaguje? skoro 
coś jest zaliczane do rzeczy niebez-
piecznych, to chyba powinno być li-
kwidowane, prawda? A tymczasem 
cały proceder trwa już od dłuższego 
czasu - minimum pół roku. Ponadto, 
szlam ten nie jest przyjemny dla 
oka, a codziennie patrzą na niego 
tysiące osób przejeżdżający tamtą 
drogą. jestem w szoku, że gmina 
pozwala na takie zanieczyszczenia, 
zwłaszcza w miejscu tak dużego 
ruchu. mi jest wstyd, że w innych 

miastach władze dbają o porządek, 
a w naszym mieście jak widać robi 
się, co chce. co by było, gdyby każdy 
na swoim podwórku zrobił wy-
sypisko śmieci? czy wie pan jakie 
jeszcze zanieczyszczenia znajdują 
się na tamtej działce? czy mogą być 
niebezpieczne? 

Gmina Strzegom w 2016 r. 
rozpoczęła postępowanie w przed-
miotowej sprawie. Jak słusznie pani 
zauważyła, postępowanie trwa ok. 
pół roku. W czerwcu 2016 r. tutej-
szy organ powiadomił Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy o nielegalnych pra-
cach na przedmiotowym terenie 
i poprosił o dokonanie (zgodnie z 
kompetencjami organu architekto-
niczno-budowlanego, jakie posiada 
Nadzór Budowlany) czynności 
kontrolnych. Organ Nadzoru Bu-
dowlanego przeprowadził czyn-
ności kontrolno-wyjaśniające w 
powyższej sprawie i pismem w dniu 
30 listopada 2016 r. powiadomił 
tutejszy organ o jego wynikach. 
Stwierdził, iż na przedmiotowym 
terenie nie stwierdzono prac podle-
gających przepisom prawa budow-
lanego. W dniu 6 grudnia 2016 r. 
tut. organ wszczął postępowanie 
zmierzające do ustalenia osób od-
powiedzialnych za nieprawidłowy 
sposób zagospodarowania przed-
miotowego terenu jako niezgodny 
z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Obr. 2 miasta Strzegom. Obecnie 
postępowanie trwa nadal. Tutejszy 
organ po przeprowadzeniu dowo-
dów, o których mowa w przepisach 
k.p.a do dnia 31 marca 2017 r. wyda 
decyzję nakazującą przywrócenie 
poprzedniego sposobu zagospo-
darowania terenu. 

Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się na stronie www.strzegom.pl – 
w zakładce „Pytania do burmistrza”.

- Bardzo serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko za naszą pracę dla mieszkańców tych 
miejscowości. Podziękowania składam również paniom, które do stowarzysze-
nia nie należą, ale bardzo aktywnie pomagają od wielu lat – zaznacza radny 
Zbigniew Miłek.

Okiem radnego zbigniewa miłka
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy naszych radnych. W tym wydaniu Zbigniew Miłek

Zbigniew Miłek jest radnym 3 kadencję, 
mieszka w  Jaroszowie. Przewodniczy Komisji 
Rewizyjnej i  jest członkiem Komisji Oświaty. 
Od 2005 jest prezesem i  współzałożycielem 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaro-
szów i  Rusko. Należy do Zarządu Oddziału 
Międzygminnego ZNP w Strzegomiu. 
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Jeden ze skarbów kolek-
cj i  Czartor yskich ostatni 
raz był widziany w  styczniu 
1945 roku w Pałacu w Mora-
wie. O obrazach tej kolekcji 
opowiada w  swej  książce 

„Z  Muhrau do  Morawy ” 
M e l i t t a  S a l l a i , wówcz as 
17-letnia dziewczyna, jedna 
z córek rodziny von Wieter-
sheim-kramsta, właścicieli 
majątku. 

nakręcą film? 
Historia Melitty Sallai zainteresowała Bogusława Wołoszańskiego, który zamierza zrealizować z nią program

Nieśpieszna akcja, kobiece 
rozmowy, zamyślenia, symbo-
le i magiczne zakątki Grecji, 
Turcji i Francji. 

Pięćdziesięcioletnia Sue 
i  jej dwudziestodwuletnia 
córka Ann udają się w podróż 
do Grecji, Turcji i  Francji 
(1998-1999). Dla matki wy-
cieczka jest prezentem uro-

dzinowym, a dla córki z okazji 
ukończenia college’u. książka 
to nie tylko zapis ich podróży 
po tych krajach, gdzie zwie-
dzają piękne zabytki i poznają 
legendy, ale też kobiecy, in-
tymny pamiętnik matki i cór-
ki - kobiety dojrzałej i młodej 
szukającej dopiero sposobu na 
życie. Wizja starości jest dla 

Sue przerażająca i nie chodzi 
tylko o dodatkowe zmarszczki 
na twarzy, ale o  potrzeby 
wewnętrzne, dokonanie cał-
kowitej przemiany w jej życiu, 
oderwania się od znajomych 
miejsc. Czuje, że jej twórczość 
podupadła, nie rozwija się, 
ale ma nadzieję, że to minie 
i jeszcze stworzy fantastyczną 
powieść. Ann jest cichą, rado-
sną dziewczyną, ale podczas 
podróży z mamą odreagowuje 
dotychczasowe różnego ro-
dzaju niepowodzenia.

Relacje matki i córki zmie-

niają się w  zależności 
od ich wieku, okolicz-
ności, ale zawsze pozo-
stają przyjemne, ciepłe 
i miłe. Wspólna podróż 
zmienia je i  pogłębia 
istniejącą więź między 
nimi. Wzajemnie uczą 
się od siebie.

Jeśli lubicie takie kli-
maty, to śmiało sięgajcie 
po książkę.

Wioletta 
kwiatkowska

Biblioteka Publiczna 
w Stanowicach

Bezcenny drogowskaz dla matek i córek 
Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Podróże z owocem granatu” Sue Monk Kidd, Ann Kidd Taylor. Co w niej znajdziemy? 

W   M i ę d z y n a r o d o w y m 
Dniu Pamięci o  Ofiarach 
Holokaustu  (27 s t ycznia 
br.) na terenie byłego nie-
mieckiego obozu koncen-
t r ac y jnego  Gros s -Rosen 
w Rogoźnicy upamiętniono 
m a s ow ą  z a g ł ad ę  l u d n o -
śc i  ż ydowskie j  przez  I I I 
Rzeszę w  czasie II Wojny 
Światowej. 

Przed Pomnikiem-Mauzo-
leum zapłonął znicz, a  przed-
stawiciele: Towarzystwa Spo-
łeczno-kulturalnego Żydów 
w  Polsce i  Stowarzyszenia 
Polska-Izrael w  Wałbrzychu 
wraz z  delegacją Muzeum 
Gross-Rosen złożyli wiązanki 
kwiatów.

Źródło: 
http://www.gross-rosen.eu

W hołdzie Ofiarom Holokaustu

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi najnowszy film Agnieszki Holland, który 
w lutym br. wejdzie do kin?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 17 i 19 lutego 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej 
tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poin-
formowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !

„Ostatni smok świata” (dub-
bing)
17 luty, godz. 10.00
19 luty, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„Konwój”
17 luty, godz. 18.00
19 luty, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„Sing” (dubbing)
20 luty, godz. 11.00
21 luty, godz. 11.00

25 luty, godz. 15.00
26 luty, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł

„Autopsja”
25 luty, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„Popiełuszko. Wolność jest 
w nas”
26 luty, godz. 18.00
wstęp darmowy, ilość miejsc 
ograniczona

co w kinie Sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

W  poszukiwaniu ciekawych miejsc do realizacji nowego 
programu „Tajna historia XX wieku” Bogusław Wołoszań-
ski trafił do Morawy. Towarzyszył mu Robert Kudelski, 
autor wielu publikacji na temat zaginionych dzieł sztuki, 
m.in. pasjonującej książki „Zaginiony Rafael”.

Historia Melitty Sallai, która po latach wróciła do Morawy, aby wspólnie z innymi 
członkami  rodziny założyć charytatywne przedszkole, a potem Fundację św. 
Jadwigi zainteresowała Bogusława Wołoszańskiego, który na początku kwietnia 
zamierza zrealizować z nią program.

Fot. w
w

w
.palacm

oraw
a.pl

„Podróże z owocem granatu” to piękna powieść dla matek 
i córek, dla kobiet wchodzących w okres menopauzy, które 
boją się zmian w wyglądzie i nowego okresu w ich życiu. 
Dla młodych kobiet będzie to drogowskaz i  lekcja, jak 
odnaleźć własną tożsamość i cel w dorosłym życiu.
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„5 kroków do mojego suk-
cesu” - tak brzmiało kon-
kursowe hasło, do którego 
uczennice Wiktoria Łobo-
dziec i Aleksandra Kardynał 
z kl. III gimnazjum z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie wykonały swoje 
prace plastyczne. 31 stycznia 
2017 r. wzięły udział w  gali 
podczas, której odebrały bar-
dzo cenne nagrody.

Organizatorem konkur-
su była Dolnośląska Wo-
jewódzka komenda OHP, 

poś redn ik i em 

natomiast było Młodzieżowe 
Centrum kariery ze Strzego-
mia reprezentowanego przez 
Małgorzatę Jaskórzyńską. 
Wiktoria Łobodziec zajęła 
II miejsce, natomiast Alek-
sandra kardynał została wy-
różniona. Uczennice zgłosiła 
do konkursu pedagog - Syl-
wia Chrut-Rudnicka, która 
systematyczne prowadzi do-
radztwo zawodowe w szkole. 
Zaowocowała wiedza, którą 
uczennice utrwalają podczas 
warsztatów zawodoznaw-
czych.

W Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w  Strzegomiu 
odbyło się spotkanie z kapra-
lem Tomaszem Kamińskim 
oraz podchorążymi z Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu. 
Temat spotkania (2 lutego 
2017 r.) brzmiał „Znaczenie 
Wojska Polskiego w  historii 
Polski”.

Pięć kroków do sukcesu 

Spotkanie z żołnierzami 

W konkursie zaprezentowało 
się 24 recytatorów ze szkół 
podstawowych i  11 gimna-
zjalistów. Do pracy w komisji 
konkursowej zostali zapro-
szeni: Wioletta Urban - Sma-
głowska - naczelnik Wydziału 
kultury, Sportu i  Promocji 
UM w Strzegomiu, Katarzyna 
Wójcik - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Strzegomiu oraz 
Maria Kierko -wieloletnia 
nauczycielka i społecznik. ko-
ordynatorkami konkursu były 
polonistki z ZSP w Jaroszowie: 
Monika Bytnar – Gołembiow-
ska i  Bronisława Czapla, które 
co roku proponują inny temat 
przewodni, który dominuje 
w dekoracji sali gimnastycznej. 

W tegorocznej edycji „Pegazi-
ka” wykorzystano motyw litery, 
bo mottem konkursu był cytat 
- „Życie to pojedyncza litera 
alfabetu. Może nie znaczyć 
nic, a może być częścią czegoś 
wielkiego”. Pamiątkowe upo-
minki w postaci „uskrzydlonej 
litery P” otrzymali wszyscy 
deklamatorzy, a  zostały one 
wykonane przez nauczycielki 
jaroszowskiej szkoły: Doro-
tę Burzyńską i  Bronisławę 
Czaplę.

Utalentowani recytatorzy   
będą reprezentować gminę 
Strzegom w  eliminacjach 
powiatowych w  Świdnickim 
Ośrodku kultury, które odbędą 
22-23 marca br.

Laureaci
kategoria „MŁODSI”:

I miejsce - Aleksandra 
Szustak – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w kostrzy 
II miejsce - Nadia Figurak – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach 
III miejsce - Malwina Dzie-
niszewska – Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Jaroszowie 
wyróżnienie - Julia Brokos – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w kostrzy  
wyróżnienie - Wiktoria Świą-
toniewska - Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Jaroszowie

kategoria „STARSI”:

I miejsce - Paulina Kuczerka 
- Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Jaroszowie 
II miejsce - Katarzyna Madej 
– Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu 
III miejsce - Katarzyna 
Mądrzak – Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu 
wyróżnienie - Alicja Riss – 
Zespół Szkół w Goczałkowie 
wyróżnienie - Martyna 
Falacińska – Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Jaroszowie

red

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 2 w  Strzego-
miu odbyła się już ósma 
edycja „Festiwalu Nauki” 
w ramach „Kopernikaliów”. 
2 lutego br. przygotował go 
zespół nauczycieli z mate-
matyki i przyrody, przy po-
mocy uczniów klasy VI a.

W   r a m a c h  f e s t i w a l u 
uczniowie kl. VIa przygo-
towali wystawę edukacyjną 
pt. „Magia matematyki i przy-
rody” dla pozostałych uczniów 
szkoły. Przygotowane zostały 
różne stanowiska o  tematyce 
matematyczno-przyrodniczej. 
Uczniowie świetnie poradzili 
sobie z  ich obsługą. Pro-

ponowane atrakcje 
cieszyły się 

ogromną popularnością wśród 
uczestników imprezy nauko-
wej.

Puzzle geometryczne 
i przyrodnicze doty-
czące ekologii, ob-
serwacje mikrosko-

powe oraz 

mozaiki, parkietaże, globusy, 
mapy geograficzne, plansze 
edukacyjne, ciekawe badania 
przyrodnicze 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 - V oraz oddziału 
„0”, którzy licznie odwiedzali 
poszczególne stanowiska.

red

Laureaci Pegazika 2017

Festiwal nauki w PSP nr 2 w Strzegomiu

Nagrody książkowe dla laureatów i wyróżnionych zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Strzegomiu

Wystawa pozwoliła odwiedzającym wejść odważniej w świat nauki, każdy mógł poeksperymentować

Tematyka konkursu miała zawierać elementy z zakresu doradztwa zawo-
dowego. Ocenie podlegały następujące elementy: zrozumienie tematu, 
pomysłowość i oryginalność wykonania, nowatorskie i interesujące formy 
realizacji, ciekawe rozwiązania techniczne, kompozycja plastyczna oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody książkowe dla laureatów i wyróżnionych zostały ufundo-
wane przez Urząd Miejski w Strzegomiu. - Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach 
powiatowych i wojewódzkich – podkreślają organizatorzy.

Goście przedstawili prezentację multimedialną, którą omówili 
podchorążowie oraz film pt. „Historia Polski od chrztu do cza-
sów obecnych”. Nie zabrakło również prezentacji mundurów 
wojskowych z różnych lat. Wiedza zdobyta podczas prelekcji 
przyczyni się do utrwalenia wiadomości na temat historii 
Wojska Polskiego. – To było bardzo ciekawe spotkanie, 
a przekazane informacje interesujące – mówią uczniowie. 

Już po raz piąty – tym razem 7 lutego br. - w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym w  Jaroszowie zorganizowano eliminacje 
gminne XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik”. 

- Wystawa interaktywna pozwoliła odwiedzającym wejść odważniej w świat 
nauki, gdzie każdy może badać i eksperymentować. Uczniowie mieli okazję 
poznać bogactwo interaktywnych zabawek, odpowiednio dobranych narzędzi 
i modeli. Festiwal Nauki to radość odkrywania i poszerzania swojej wiedzy – 
podsumowują organizatorzy.
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- Nowo wyremontowany 
obiekt mieści się pod adre-
sem 95. Został wyposażony 
w kuchnię, toalety oraz salę 
konferency jną . Pomiesz-
czenia zostały doposażone 
ze środków funduszu so-
łeckiego, które mieszkańcy 
zdecydowali się przeznaczyć 
na ten cel – 
informuje 
Kr ystyna 
Lewicka, 

radna z Jaroszowa, która wraz 
z Krzysztofem Kowalczy-
kiem mocno zaangażowała 
się w ten projekt.

Całkowity koszt zadania 
to ok. 120 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że gmina Strzegom 
w 2016 r. otrzymała środki 
na realizację tej inwestycji w 
ramach inicjatywy „Odnowa 
Wsi Dolnośląskiej” w kwocie 
30 tys. zł. 

red

centrum aktywności
Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie - 30 tys. zł w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Przedstawiciele sołectw 
gminy Strzegom spotkali 
się, by omówić najważniejsze 
założenia nowego konkursu 
„Aktywne sołectwa” , który 
zastąpił dotychczasowy pn. 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenie so-
łectw gminy Strzegom”.kon-
sultacje odbyły się 10 lutego 
br. w sali Strzegomskiego 
Centrum kultury II w Strze-
gomiu

Celem konkursu jest upo-
wszechnianie i wspieranie 
idei  samorządowej wśród 
mieszkańców gminy poprzez 
mobilizowanie społeczno-
ści lokalnej do aktywnego 
udziału w życiu sołectwa, 
podejmowanie prac na rzecz 
sołectwa oraz kultywowanie 

tradycji i obyczajów lokalnych 
na terenie naszej gminy.

W konkursie wezmą udział 
wszystkie sołectwa. Będą 
one podzielone na 3 grupy 
uwzględniające liczbę miesz-
kańców: do 199 mieszkańców, 
od 200 do 599 i powyżej 600 
mieszkańców. Będą oceniane: 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, odnowa wsi, pro-
mocja sołectwa i aktywność.

Zgłoszenia należy doko-
nać do 28 lutego br. Roz-
strzygnięcie nastąpi do 30 
października br. Najlepsze 
sołectwa otrzymają nagrody 
finansowe z przeznaczeniem 
na zakup nagród rzeczowych 
związanych z poprawą es-
tetyki, zgodnie z zadaniami 
własnymi gminy.

red

Aktywne sołectwa gminy

LGD ogłasza nabór 

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Szla-
kiem Granitu” działające 
na terenie gmin: Dobro-
mierz, Jaworzyna Śląska, 
kostomłoty, Strzegom, 
Świdnica, Udanin, Żarów 
ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z udzia-
łem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Grochotów jest wprawdzie 
jedną z najmniejszych wsi gminy 
Strzegom, ale bardzo aktywną, 
zawsze zaznaczającą swoją obec-
ność podczas różnego rodzaju 
wydarzeń. W  ostatnich latach 
miejscowość doczekała się placu 
zabaw oraz boiska sportowego.  
– Cieszmy się, że mamy takie 
miejsca integracji mieszkańców. 
Myślę, że dzięki temu chętniej 
spędzamy wspólnie czas – mówi 
Renata Podkówka. Warto podkre-
ślić, że plac zabaw w Grochotowie 
jest jednym z najbezpieczniejszych 
w gminie. Jest jedynym z nielicz-
nych, na którym nie dochodzi do 
aktów wandalizmu, co świadczy 
o trosce wszystkich mieszkań-
ców o  to miejsce. 
A jakie są po-
trzeby sołec-
twa? Jedną 
z  najważ-
niejszych 
jest remont 
o b i e k t u 
z prze-

znaczeniem na świetlicę. – Są 
w  Grochotowie osoby bardzo 
utalentowane, wytwarzające 
piękne ozdoby, które zawsze 
prezentujemy podczas dożynek 
czy jarmarków. Świetlica byłaby 
więc miejscem, w którym mogliby 
pracować i  oddawać się swojej 
pasji. Zależy nam, aby te zdol-
ności i umiejętności przekazywać 
młodszym pokoleniom, więc 
świetlica wspaniale spełniałaby 
swoje zadanie – tłumaczy sołtys. 

Mieszkańcy myślą rów-
nież o rozbudowie altany, 
zlokalizowanej 
przy placu 

z abaw, 

co wpłynęłoby na poprawę jakości 
organizowanych spotkań plenero-
wych oraz o montażu nowej wiaty 
przystankowej. – Zabiegamy 
ponadto o montaż fotoradaru, ale 
jak na razie otrzymujemy jedynie 
odpowiedzi odmowne. Szkoda, 
bo odcinek drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez Grochotów 
jest bardzo niebezpieczny – mówi 
Renta Podkówka. Mieszkańcy 
Grochotowa, podobnie jak pozo-
stałe wsie gminy Strzegom, mają 

do dyspozycji fun-
dusz sołecki. 

W  t y m 
r o k u 

z  jego środków zostanie pod-
łączona woda do terenu re-
kreacyjno-sportowego w  celu 
nawadniania roślin na placu zabaw 
oraz zraszania boiska. Sołectwo 
wzbogaci się także o ławy i sto-
ły wykorzystywane do spotkań 
integracyjnych. Fundusz sołecki 
zostanie przeznaczony również na 
eksploatację kosiarek oraz zakup 
oświetlenia solarnego przy placu 
zabaw. – To są bardzo ważne dla 
nas i przemyślane sprawy. Chcemy, 
żeby nasza wieś piękniała, dlatego 
dbamy o wszystko, co się w niej 
znajduje, jak o własne – wyjaśnia 
sołtys. W Grochotowie nietrudno 
jest coś wspólnie zorganizować, 
ponieważ mieszkańcy stanowią 
jedną, zgraną drużynę. – Bez 

problemu się 
dogadujemy i  razem działamy. 
Bardzo wszystkim dziękuję za 
pracę na rzecz Grochotowa oraz 
za zaangażowanie przy prezentacji 
stoisk podczas wydarzeń kultural-
nych – mówi Renata Podkówka. 
Warto zdradzić, że doskonała 
współpraca mieszkańców za-
owocuje kroniką Grochotowa, 
do której już teraz gromadzone 
są materiały. Jesteśmy pewni, że 
to będzie kolejny krok w kierunku 
promocji wsi. Trzymamy kciuki! 

renata Podkówka: W mieszkańcach moja siła 
- Grochotów jest niewielką wsią, ale jej mieszkańcom nie brakuje zapału i chęci do wspólnej pracy – mówi szefowa wsi

W Jaroszowie dotychczas nie było świetlicy wiejskiej, w której mogłyby odbywać się spotkania integracyjne mieszkań-
ców, wydarzenia kulturalne, spotkania wiejskie, czy też inne wydarzenia o charakterze kulturalno – społecznym. 

Więcej szczegółów: 
http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/
nabory-wnioskow/nabor-2016

Prezentujemy sołtysów gminy Strzegom. W tym numerze „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” Renta Podkówka, sołtys Grochotowa. – Są w Grochotowie osoby bardzo uta-
lentowane, wytwarzające piękne ozdoby, które zawsze prezentujemy podczas dożynek czy 
jarmarków. Świetlica byłaby więc miejscem, w którym mogliby pracować i oddawać się 
swojej pasji. Zależy nam, aby te zdolności i umiejętności przekazywać młodszym pokole-
niom, więc świetlica wspaniale spełniałaby swoje zadanie – mówi sołtys Grochotowa. 

- Ważną sprawą jest dystrybucja 
wśród mieszkańców świeżych 
warzyw i owoców przekazanych 
przez Agencję Rynku Rolnego, 
dzięki czemu sprawnie i szybko 
do wszystkich trafiają – mówi 
sołtys.
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Strzegom Horse Trials 2017 
coraz bliżej – do tegorocznej 
edycji pozostało już niecałe 100 
dni. Ze względu na sierpniowe 
Mistrzostwa Europy, w  tym 
roku zawody zostaną wyjątkowo 
rozegrane w maju, a dokładnie 
w dniach 17-21 maja. Będzie to 
jubileuszowa 15. edycja.

Strzegom Horse Trials to 
największa impreza wkkw w tej 
części Europy. Co roku gości 
gwiazdy światowego wkkw 
– mistrzów olimpijskich, mi-
strzów świata i Europy. Podczas 
ubiegłorocznej edycji, w  kon-
kursie pucharowym, w klasyfi-
kacji indywidualnej triumfował 
Ludwig Svennerstal ze Szwecji, 
drużynowo najlepsze były Bry-
tyjki - Rosalind Canter, Isabelle 

(Izzy) Taylor, Laura Collett 
i Holly Woodhead. 

Już niebawem dowiemy się, 
kto stanie w szranki w tym roku. 
Na oficjalnej stronie zawodów 
dostępne są już propozycje. 
Rozegranych zostanie sześć 
konkursów międzynarodowych 
o  zróżnicowanym poziomie 
trudności, w tym konkurs Pu-
charu Narodów - FEI Nations 
Cup™ Eventing - najbardziej 
prestiżowy cykl w  kalendarzu 
Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej. Termin zgłoszeń 
ostatecznych mija 17 kwietnia 
2017!

Zapraszamy do Strzegomia 
już w maju!

Więcej na www.Strzegom-
Horsetrials.pl

Strzegom Horse Trials za…!

Jak z trudnym przeciwnikiem 
rywalizowali strzegomianie, 
można było przekonać się w li-
stopadzie 2016 r., kiedy AkS 
przegrał u  siebie 1:5 z  Mie-
dziowymi w spotkaniu ligowym. 
Rezultat sobotniego sparingu 
był … dokładnie taki sam. 

O  ile do przerwy zarówno 
wynik, jak i gra strzegomskie-
go zespołu - na tym etapie 
przygotowań – były w  miarę 
zadowalające, to już po przerwie 
goście zupełnie zdominowali 
miejscowych. Przyjezdni objęli 
prowadzenie w  28. minucie, 
a  kolejne gole dla nich padły 
już po zmianie stron. Przy sta-
nie 0:4 dla lubinian honorowe 
trafienie dla AkS-u  zaliczył 
Sobczak, skutecznie egzekwując 
rzut karny w  72. minucie. Na 
dziewięć minut przed końcem 

Zagłębie strzeliło bramkę na 
5:1. 

- Mieliśmy świadomość z kim 
gramy, dlatego też od początku 
zagraliśmy defensywnie i  bar-
dzo blisko siebie. Zagłębie 
z każdą kolejną minutą – szcze-
gólnie w drugiej połowie - osią-
gało coraz większą przewagę, 
czego efektem były kolejne 
gole. W  drugich 45 minutach 
dałem szansę występu naszej 
młodzieży, by mogła zdobyć 
jak najwięcej doświadczeń 
w  konfrontacji z  takim prze-
ciwnikiem. Mogliśmy zagrać 
ze słabszym rywalem i wysoko 
wygrać, wolę jednak mierzyć 
się z mocnymi rywalami. Był to 
bardzo pożyteczny sprawdzian 
– podsumował trener Jarosław 
krzyżanowski.

TW

zagłębie ii za mocne
Runda wiosenna Saltex IV ligi rozpocznie się 18 marca br. AKS zagra u siebie z Zametem Przemków

04.02.2017 r.
AKS Granit Strzegom S. A. – Zagłębie II Lubin 1:5 (0:1)
bramka dla AKS-u: Sobczak 72’ (k)
11.02.2017 r.
AKS – KS Polkowice 0:6 (0:1)

Plan kolejnych sparingów:
18.02.2017 r. - AKS - Nysa Kłodzko (godz. 13.00)
25.02.2017 r. - AKS - Kuźnia Jawor (godz. 13.00)
01.03.2017 r. - AKS - Polonia-Stal Świdnica (godz. 18.00)
04.03.2017 r. - AKS - Lotnik Jeżów Sudecki (godz. 13.00)
11.03.2017 r. - AKS - Unia Bardo (godz. 13.00)

Działka rolna w Goczałkowie

Już bez Michała Sudoła w składzie, który odszedł do lidera 
IV ligi dolnośląskiej (wschód) – Foto-Higieny Gać, zespół 
AKS-u Granit Strzegom S. A. zagrał w swojej drugiej grze 
kontrolnej z Zagłębiem II Lubin. Sparing odbył się 4 lutego 
br. na górnej płycie stadionu OSiR w Strzegomiu. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2147 z późn. zm.) 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 45, 
AM – 1, Obr. Goczałków poło-
żona w Goczałkowie, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,3001 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1 R3 
– uprawy rolne.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.11.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.01.2017 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
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 uczestn ic twa 
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 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieruchomo-

ści rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicielem 
w części ułamkowej – należy 
podać powierzchnię proporcjo-
nalną 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 wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunkami 
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 prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie 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 23.03.2017 r. – dz. nr 45, 
AM- 1, Obr. Goczałków” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
14.03.2017 r. do godz. 14.00 
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 
16.03.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 15.005,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy pięć 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 
1.510,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc pięćset dziesięć złotych 
00/100). 

2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
20.03.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
45, AM-1, Obr. Goczałków”. 
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: odwoła-
nia, 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 
23.03.2017 r. o godz. 1030 
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 powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM – 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 17 lutego 201710 ogłoszeniA

Działka rolna międzyrzecze

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

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 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest 
nieruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 181, 
AM – 1, Obr. Międzyrzecze 
położona w Międzyrzeczu, 
gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 2,2289 ha 
Dla nieruchomości urządzona 
jest księga wieczysta 
SW1S/00071751/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa 
i Międzyrzecze zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 
r. powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP 
uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczonego 
jest konsekwencją zmiany 
przepisów związanej z wejściem 
w życie, z dniem 30 kwietnia 
2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw 

w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być spełnione 
tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.).
 2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie 
dotyczące uczestnictwa 
w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do 
zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co 
najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały 
przez okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy podać 
łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 

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 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem 
faktycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych 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 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspólności 
majątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 
do przetargu.
3. Termin zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczeniami 
wskazanymi w punkcie 2 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym w dniu 

23.03.2017 r. – dz. nr 181, AM- 
1, Obr. Międzyrzecze” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
dnia 14.03.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą 
wymaganych dokumentów 
nie 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 pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
16.03.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 127.700,00 zł (słownie: 
sto dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset 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 wadium 
w pieniądzu, w wysokości 
12.800,00 zł (słownie: dwanaście 
tysięcy osiemset złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej 
wysokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 20.03.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 97 1090 2343 0000 

0005 9800 0232 . Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać: „wadium 
– dz. nr 181, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funkcję 
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 uchylenia 
się uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg od zawarcia 
umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce 
przeprowadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala 
konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód 
tożsamości oraz potwierdzenie 
wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczestników, 
jeżeli chociaż jeden z nich 
zaoferuje cenę wyższą od ceny 
wywoławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 

złotych. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, która 
wygra przetarg. 
Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie 
powiadomiony w terminie do 
21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM – 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości 
w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strzegom.
pl

Kuratorzy Anna Maria Ignaczak 
i Maria Kalita ogłaszają przetarg 
ustny nieograniczony (licytację) 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej współwłasność osób 
fizycznych, na podstawie:
1) postanowienia Sądu Rejo-

nowego w Świdnicy III Wy-
działu Rodzinnego i Nielet-
nich z dnia 8 czerwca 2011 
r. - Sygn. Akt III RNs 49/11;

2) postanowienia Sądu Re-
jonowego w Świdnicy III 
Wydział Rodzinny i Nielet-
nich z dnia 29 lipca 2011 r. 
- Sygn. Akt III RNs 192/11;

3) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wy-
dział Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 17 czerwca 2013 r. - 
Sygn. Akt III RNs 111/13;

4) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wy-
dział Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 08.06.2015 r. - Sygn. 
Akt III RNs 439/13;

5) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wy-
dział Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. - 
Sygn. Akt III RNs 487/15.

Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa 
działka nr 1023, Obręb - 
0001 Krzyżowa Góra Nr 1, 

AM- 4, o pow. 0,0811 ha, 
zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzin-
nym opuszczonym, nieza-
mieszkałym, zniszczonym 
przez pożar (o kubaturze 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 pełne uzbro-
jenie (wod-kan., gaz, energia).
Na przedmiotowej nierucho-
mości Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy prowadzi postę-
powanie administracyjne 
w zakresie nieodpowied-
niego stanu technicznego 
budynku, które zostanie za-
kończone wydaniem decyzji 
administracyjnej na podsta-
wie Rozdziału VI Prawa Bu-
dowlanego. 
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 następcy 
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 podstawo-
wa i gimnazjum, oraz kompleks 
sportowo-rekreacyjny (boiska 
sportowe, baseny kąpielowe, 
hala sportowa). 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 256.200,00 zł
Wadium 26.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
20 marca 2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie 26.000,00 zł na kon-
to: 
Wojciech Grzymała – Zabo-
rowski, zamieszkały Rości-
szów 84, 58-250 Pieszyce, nr 
rachunku 81 1020 5138 0000 
9002 0205 9103, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
15 marca 2017 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na wskazane 
konto). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza się 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.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis 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 osobą/ 
podmiotem , która wygra prze-
targ. 
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej 3 dni 
przed zawarciem umowy sprze-
daży nieruchomości sporządzo-
nej w formie aktu notarialnego, 
na rachunki bankowe współ-
właścicieli nieruchomości, które 
zostaną podane w protokole z 
przetargu sprzedaży przedmio-
towej nieruchomości. W razie 
uchylania 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 2016 r. poz.710 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 wieczy-
stej- koszty sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym cza-
sie, gdyż jest ona ogólnie do-
stępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nieru-
chomości podane zostało do 
publicznej wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu, na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, w 
prasie lokalnej oraz na słupach 
ogłoszeniowych.
Szczegółowych informacji do-
tyczących przetargu udziela 
kurator Pani Anna Maria Igna-
czak od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 15.00 telefonicz-
nie pod nr tel: 502 651 537.
Organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany warunków prze-
targu, unieważnienia lub od-
wołania przetargu bez podania 
przyczyn.
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zabudowa garażowa w Jaroszowie zabudowa garażowa w Jaroszowie

Działka rolna w Goczałkowie BurmiSTrz 
STrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.620,00 zł
Wadium - 170,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.740,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1220 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.620,00 zł
Wadium - 170,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1240 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

4. Działka niezabudowana 
nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.740,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów oraz 
obrębu wsi Bartoszówek w gmi-
nie Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 
2016 r. powyższe nieruchomo-
ści oznaczone są symbolem 6 
MW – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości 
ogłoszony na dzień 01.12.2016 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.01.2017 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
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.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
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 ter-
minie do dnia 20.03.2017 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 uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-

cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
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, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta 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 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 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, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-543, 
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 zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy 
Strzegom
1. Działka niezabudowana 
nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0027 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.620,00 zł
Wadium - 170,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0027 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.620,00 zł
Wadium - 170,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1120 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0027 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.620,00 zł
Wadium - 170,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

23.03.2017 r. o godz. 1140 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom uchwalonego uchwałą Nr 
84/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 sierpnia 2016 
r. powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem 6 
MW – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
26.01.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej w 
trybie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
20.03.2017 r.
(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, który wygra 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 odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 43, 
AM – 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , 
o powierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-

no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów, przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R 3 uprawy 
rolne 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 10.005,00 zł
Wadium - 1.010,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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 20.03.2017 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
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, 

wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta 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 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 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 Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej 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 zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 26/B/2017, 27/B/2017, 
28/B/2017, Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 10 lutego 2017 
roku.

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 25/B/2017 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 10 
lutego 2017 r.
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