
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie…

Zapraszamy do nowej 
rubryki, w której strzego-
mianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze 
Krzysztof Skolak, prezes 
Związku Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej 
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StrzeGom
Kasa na drogi

Dzięki dofinansowaniu, 
które zdobyła gmina, w tym 
roku zrealizowany będzie 
remont dwóch kolejnych 
strzegomskich ulic – Pade-
rewskiego i Matejki 
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StrzeGom
10 milionów  
na przedszkole!

W tym roku rozpocz-
nie się budowa nowego 
strzegomskiego przedszkola 
z oddziałem żłobkowym. 
Gmina Strzegom otrzyma 
na tę inwestycję dofinanso-
wanie - 10,3 mln zł! 
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W sKrócie:

Tablica

Ponownie informujemy, 
że terenie Urzędu Miej-
skiego, na parterze, została 
zainstalowana tablica elek-
troniczna, która na bieżąco 
wyświetla wyniki monito-
rowania jakości powietrza. 
Dzięki temu mieszkańcy 
mogą sami sprawdzać stan 
powietrza. 

Ankieta

Przypominamy, że na stro-
nie www.strzegom.pl dostęp-
na jest ankieta, poprzez którą 
klienci Urzędu mogą wyrażać 
swoją opinię na temat jego 
funkcjonowania. Zachęcamy 
do jej wypełniania.

Dzień Kota 

D ziec i  z e  s t r z egom-
skich przedszkoli świę-
towały Dzień Kota. Ra-
dości i śmiechu było co 
niemiara. 
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Podobnie jak przed rokiem, 
w Strzegomiu odbyły się uro-
czystości z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Głównym punktem 
był bieg „Tropem Wilczym”, 
którego ideą było oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycz-
nego i antysowieckiego. 

26 lutego br. o godz. 12.00 na 
terenie boiska Zespołu Szkół 
oraz w  Parku „Strzegomskie 
Planty” pobiegło ok. 100 osób. 
Uczestnicy niedzielnego biegu 
mieli do pokonania 1963 m, na 
pamiątkę daty śmierci ostatnie-
go partyzanta Józefa Franczaka 
„Lalka”, który poległ w  1963 
roku. Na mecie na biegaczy 
czekały pamiątkowe medale 
i  ciepły posiłek. Głównym or-
ganizatorem strzegomskiego 
biegu był Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej – Strzegomski 
Szczep Drużyn Harcerskich im. 
Orląt Lwowskich. – Cieszę się, 
że Strzegom drugi rok z  rzędu 
włączył się do ogólnopolskiej 
akcji organizacji biegów pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W  tym 
roku aż w 230 miastach odbyły 
się podobne biegi – informuje 
Grzegorz Pidanty, podharc-
mistrz ZHR Strzegom. – Uwa-
żam, że godnie uczciliśmy pamięć 
Żołnierzy Wyklętych. Podczas 
biegu panowała miła, serdeczna 
i  rodzinna atmosfera – dodaje 
Grzegorz Pidanty. 

Przed biegiem - w kościele pw. 
Najświętszego Zbawiciela Świata 

i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
z  Góry Karmel - odprawiono 
uroczystą mszę świętą w intencji 
Żołnierzy Wyklętych oraz Bło-
gosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki. Przypomnijmy, że 
imieniem i nazwiskiem zamor-
dowanego przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa kapłana 
nazwano rondo położone na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
5 i drogi wojewódzkiej nr 374 
(koło Lidla). Ostatnim akcentem 
niedzieli była bezpłatna projekcja 
filmu pt. „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas” w kinie Strzegomskie-
go Centrum Kultury. 

red

Jednostki z oceną bardzo dobrą 
zostały nagrodzone nagrodami 
pieniężnymi z przeznaczeniem 
na zakup sprzętu i  umundu-
rowania. Wyróżniono również 
strażaków Adama Salwow-
skiego i Zenona Nieródkiewi-
cza za wzorowe wykonywanie 
obowiązków. Jednym 

z ostatnich punktów spotkania 
było symboliczne przekazanie 
prezesowi Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP Urszuli Olszewskiej 
oraz komendantowi Józefo-
wi Jabłońskiemu kluczy do 
samochodu opel zafira, który 

będzie do dyspo-
zycji zarządu. Podczas odprawy 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta dziękował ochotnikom 
za ich dotychczasową pracę oraz 
zachęcał do podnoszenia swoich 
kwalifikacji, poprzez udział 
w  szkoleniach. W spotkaniu 
udział wzięli także zastępca bur-
mistrza Wiesław Witkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Marczak, radni, zastęp-
ca komendanta powiatowego 

PSP w Świdnicy Dariusz Bud-
kiewicz, naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
Komendy Powiatowej PSP 
w Świdnicy Jacek Kurczyński, 
Paweł Szydłowski ze świdnic-
kiej PSP oraz prezesi i naczel-
nicy OSP gminy Strzegom. 
Chwilą ciszy uczczono pamięć 
księdza Józefa Wróbla, kapelana 
strażaków, który zmarł 27 stycz-
nia tego roku. 

strzegom pamiętał

Odprawa roczna naszych ochotników

Duże strzegomskie rondo otrzymało nazwę Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Jednym z ostatnich punktów spotkania było symboliczne przekazanie kluczy do opla zafiry

Partnerami wydarzenia byli: burmistrz Strzegomia, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Zespół Szkół w Strzegomiu.

Roczna odprawa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
odbyła się 24 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu. Podczas spotkania omówiono wyniki uzyskane przez 
poszczególne OSP w  trakcie przeprowadzania inspekcji 
gotowości operacyjnej. Ocenę bardzo dobrą w  2016 r. 
otrzymały cztery jednostki – Rogoźnica, Strzegom, Tom-
kowice i Stanowice. Sześć jednostek natomiast otrzymało 
ocenę dobrą. 
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Str zegomian ie o sob ie….. Do 30 marca 2017 r. Za-
kład Usług Komunalnych w 
Strzegomiu będzie odbierał 
od przedsiębiorców przygo-
towaną (złożoną) makulaturę 
opakowaniową, czystą bez folii, 
bezpośrednio ze sklepu czy 
przedsiębiorstwa. Odbiory za-
planowano w każdą sobotę od 
godz. 10.00.

Działanie takie ma zapobiec 
ewentualnemu zniszczeniu 
makulatury, która pozostawiona 
na zewnątrz może zamoknąć, co 

obniży jej wartość jako surowca 
wtórnego. Makulaturę można 
także oddawać bezpośrednio 
do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który znajduje się 
na terenie Zakładu Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu Sp. 
z o.o. przy ul. Al. Wojska Pol-
skiego 75. PSZOK jest czynny 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 20.00 
oraz w soboty w godzinach 7.00 
do 14.00.

Kiedy odbiorą makulaturę?

Zapraszamy do nowej rubryki, w 
której strzegomianie opowiedzą 
o sobie samych. W tym numerze 
Krzysztof Skolak, prezes Związku 
Pracodawców Branży Kamie-
niarskiej. 

Miejsce urodzenia: od urodzenia 
strzegomianin, choć szpital w 
Jaworze
Miejsce zamieszkania: Strzegom, 
jedno z ładniej położonych miast 
na Dolnym Śląsku
Hobby: biegi długodystansowe
Największy sukces: rodzina
Największa porażka: niezagospo-
darowanie kamieniołomu Bazalt 
Największe marzenie: przebiec 
maraton z wnukiem 
Książka czy film: film w domu 
czy kinie (SCK!), audiobook w 
samochodzie
Gdyby przez jeden dzień wszyst-
ko zależało ode mnie, to chciał-
bym, żeby… był to dla wszystkich 
dobry i ekscytujący dzień!
Co podoba się Panu w Strzego-
miu? granit, ludzie z pasją, brak 
korków
Co denerwuje Pana w Strzego-
miu? trudno mnie zdenerwować 
:) 

Strzegomianie, którzy są w 
trudnej sytuacji materialnej, 
mogą skorzystać z pomocy 
banków żywności działa-
jących w mieście. To duża 
pomoc dla bezdomnych i 
bezrobotnych. Dystrybucją 
darów żywnościowych dla 
mieszkańców zajmują się 
Caritas Diecezji Świdnickiej 
oraz Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Miasta i 
Gminy Strzegom z siedzibą 
w Strzegomiu. 

- Najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszej gminy 
przekazywana jest pomoc żyw-
nościowa w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa Podprogram 2014-2020, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym – mówi Bożena Brańka, 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu. Dys-
trybucją darów żywnościowych 
dla mieszkańców zajmują się 
Caritas Diecezji Świdnickiej 
oraz Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Miasta i 
Gminy Strzegom z siedzibą 
w Strzegomiu na podstawie 
wydanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej skierowań. 
Pracownicy socjalni poprzez 
przeprowadzenie wywiadu 
kwalifikują osoby do pomocy 
żywnościowej. 

– W minionym roku pomoc 
z banku żywności prowadzo-
nego przez Polski Komitet 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu otrzymało 1086 osób 
– mówi Maria Szczepanik, 

prezes PKPS. Warto podkre-
ślić, że osoby zajmujące się 
wydawaniem żywności robią 

to społecznie, nie pobierając 
za swoją pracę wynagrodzenia. 
– Chcemy pomagać i lubimy 
to robić, ale czasami brakuje 
nam rąk do pracy. Przydałby się 
męska pomoc przy rozładun-
kach żywności – mówi Renata 
Tułodziecka, sekretarz PKPS, 
która podobnie, jak pozostałe 
osoby zaangażowane w pracę 
w bankach żywności, daje z 
siebie wszystko. – Nasza praca 
jest szczególna. To nie tylko 
wydawanie żywności, ale przede 
wszystkim pochylenie się nad 
drugim człowiekiem – dodaje. 
Te starania doceniają władze 
miasta, które także wspierają 
banki żywności. 

- Bardzo dziękuję księdzu 
prałatowi Markowi Babuś-

ce, pani Marii Szczepanik i 
wszystkim osobom, które na co 
dzień pracują w bankach żyw-
ności za ich działania na rzecz 
najbardziej potrzebujących. 
To dzięki ich zaangażowaniu 
strzegomianie mogą korzystać 
z pomocy banków żywności – 
mówi Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia. Dystrybucja 
żywności trwać będzie do końca 
czerwca 2017 roku. 

Ważna pomoc dla potrzebujących strzegomian
W Strzegomiu działają dwa banki żywności, wydające produkty dla osób potrzebujących

- Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje 
nowe kryterium dochodowe upraw-
niające do pomocy żywnościowej w 
ramach PO PŻ, stanowiące 200% 
kryterium uprawniającego do świad-
czeń z pomocy społecznej i wynosi 
odpowiednio  1268  zł.  dla  osoby 
samotnie gospodarującej oraz 1028 
zł.  dla  osoby w  rodzinie. Do dnia 
dzisiejszego  zostało  wydanych 
339 skierowań dla osób samotnie 
gospodarujących i pozostających w 
rodzinie – wyjaśnia Bożena Brańka. 
Osób, które ciężka sytuacja zmusza 
do korzystania z banków żywności 
nie brakuje. 

 Informacje na temat kryteriów 
przyznawania pomocy można 
uzyskać w Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu przy 
ul. Armii Krajowej 23.

mistrzostwa europy w wkkw

Widowiskowe akrobacje ka-
skaderskie, ciekawe pokazy ho-
dowlane, koncerty gwiazd oraz 
bogata strefa wystawców to tylko 
niektóre z atrakcji zaplanowane 
w  Morawie wspólnie przez 
gminę Strzegom, Strzegomskie 
Centrum Kultury oraz LKS 
Stragona Strzegom podczas 
Mistrzostw Europy w  wkkw, 
które odbędą się w  sierpniu 
w  Morawie. Wiemy już, jakie 
dokładnie gwiazdy dla nas wy-
stąpią na Hipodromie. 

W  piątek wystąpią zespoły 
folklorystyczne z  terenu gmi-
ny Strzegom oraz zaproszone 
zespoły z  ościennych miejsco-
wości, zespół muzyki country, 
a gwiazdą wieczoru będzie Fu-
ture Folk.

Future Folk to absolutna no-
wość na polskiej scenie muzycz-
nej. Łączy muzykę taneczną 
z góralszczyzną. Stanisław Kar-
piel - Bułecka i Szymon Chyc-
Magdzin rodem z Zakopanego 
wnoszą typowe dla regionu ele-
menty tradycji ludowej, a Matt 
Kowalsky wzbogaca całość 

o nowoczesne brzmienia.
W sobotę na scenie zaśpiewa 

Teresa Werner, zespół Piękni 
i Młodzi oraz zespół Piersi. 

Sobotnie koncerty zakończy 
pokaz z użyciem ognia w wy-
konaniu kaskaderów konnych 
z  teamu Apolinarski Gro-
up. W  niedziele kaskaderzy 
zaprezentują również swo-
je umiejętności woltyżerskie 
i  sprawnościowe w  pokazie 
wywodzącej się z  Kaukazu 
dżigitówki. Będziemy mogli 
zobaczyć, jak jeździli kiedyś 
Kozacy. Kaskaderzy wykonają 
zapierające dech w  piersiach, 
niezwykle efektowne akrobacje 
na galopującym koniu - ze-
skakiwanie i  przeskakiwanie 
przez konia, obroty na koniu, 
podnoszenie leżącej na ziemi 
czapki, czy też zwisanie z boku 
konia. 

Apolinarski Group współ-
pracuje z Olekiem Jurczyszyn 
z Kijowa prowadzącym Ukra-
inian Cossacks, najbardziej zna-
ną na świecie grupę kaskaderską, 
wykonujących woltyż kozacki. 

Wiemy, kto wystąpi w morawie

Mistrzostwa Europy we wszechstronnym konkursie konia wierz-
chowego, które odbędą się w sierpniu na Hipodromie w Morawie 
będą wielkim świętem całej gminy Strzegom. 
Zapraszamy w sierpniu do Morawy!
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MARZEC – KWIECIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

05.03 – 11.03 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70 

12.03 – 18.03 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75 

19.03 – 25.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00 

26.03 – 01.04 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73 

Kiedy dyżury naszych aptek? masz wpływ na gminny budżet!
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

Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
33/B/2017, 34/B/2017, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 27 lutego 2017 
roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 36/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 27 lutego 
2017 r.

Duża część podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gmi-
ny Strzegom. W 2017 r. 
jest to kwota ok. 17 mln 
złotych. Drogi miesz-
kańcu, złóż deklarację 
podatkową PIT za rok 
2016 w Urzędzie Skar-
bowym w Świdnicy, 
wpisując miejscowość 
na terenie gminy Strze-

gom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. Twoje 
pieniądze zostaną prze-
znaczone na budżet 
obywatelski, kulturę, 
rozwój infrastruktu-
ry, utrzymanie zieleni, 
sport, rekreację, ochro-
nę środowiska, trasy 
rowerowe, pomoc spo-
łeczną, ochronę zdro-
wia i edukację dzieci. 

Burmistrz strzegomia informuje:

Na modernizację swoich ko-
lejnych dróg gmina otrzymała 
dofinansowanie z  Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go w wysokości ok. 2,21 mln 
zł. W wyniku przetargu wyło-
niono wykonawcę tej inwesty-
cji, którym będzie świdnicka 
firma Mat – Bruk. Prace roz-
poczną się, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, 
w marcu, a zakończą z końcem 
października. 

Wniosek gminy Strzegom 
pn. „Przebudowa dróg gmin-
nych w Strzegomiu: ul. Pade-
rewskiego, Matejki łączących 
się z  drogą wojewódzką nr 
374” znalazł się na 8. miejscu 
- na 29 wniosków złożonych 
przez dolnośląskie gminy - 
listy rankingowej wniosków 
o  dofinansowanie w  ramach 
„Programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

Ul. Paderewskiego na odcin-
ku od Rynku do ul. Bankowej 
będzie wyłożona kostką grani-
tową, z kolei jej dalszy odcinek 
(do wylotu na drogę woje-
wódzką 374) będzie wykonany 
z  nawierzchni bitumicznej. 
Również ul. Matejki w  ca-
łości będzie wykonana z  na-
wierzchni bitumicznej. Chod-
niki nareszcie będą równe i nie 
będą zagrażały bezpieczeństwu 
przechodniów. Pojawią się 

nowe miejsca parkingowe, a ul. 
Matejki zyska nowe oświe-
tlenie. Obydwie ulice będą 
jednokierunkowe, a  wzdłuż 
nich powstanie dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa, która 
połączy Rynek ze ścieżką na ul. 
Kościuszki (w kierunku Góry 
Krzyżowej). Ponadto pojawią 
się innowacyjne rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, z  których 
najciekawszym będzie skrzy-
żowanie ul. Paderewskiego 
i  Bankowej w  formie wyspy 
wyniesionej. Uprzywilejowany 
zostanie ruch pieszy i  ro-
werowy, przy jednoczesnym 
spowolnieniu ruchu samocho-
dowego - szczególnie na stro-
mej ul. Bankowej. – Cieszymy 
się, że wreszcie będą to ulice 
z  prawdziwego zdarzenia. 
Długo czekaliśmy aż coś za-
cznie się tu dziać – komentują 
mieszkańcy. 

Ponad dwa miliony na remont dróg
Dzięki dofinansowaniu, które zdobyła gmina, w tym roku zrealizowany będzie remont dwóch kolejnych strzegomskich ulic – Paderewskiego i Matejki

złóż deklarację! 
W  związku z  planowanym 

przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu programem dofinan-
sowującym usuwanie pieców 
stałopalnych na rzecz źródła 
ciepła gazowego lub elektrycz-
nego, gmina Strzegom prosi 
mieszkańców o złożenie dekla-
racji chęci skorzystania z  tego 
programu. 

W związku z  licznymi za-
pytaniami mieszkańców, 
odpowiadamy, d laczego 
wysyłane są decyzje po-
datkowe dla wsz ystkich 
współ właścicieli  nier u-
chomości. 

- Jeżeli nieruchomość stano-
wi współwłasność dwóch lub 
więcej osób, spokrewnionych 
czy obcych względem siebie, 
to obowiązek podatkowy do-
tyczący tejże nieruchomości 
ciąży solidarnie na wszyst-
kich jej współwłaścicielach, 
zgodnie z ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych – wyja-
śnia Ewa Michaluk, naczel-
nik Wydziału Podatkowego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. W  takim przypadku 
decyzja podatkowa, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
musi być doręczona każdemu 
ze współwłaścicieli z osobna, 

gdyż każdy współwłaściciel 
(małżonek lub osoba obca) 
musi wiedzieć, jaka jest wy-
sokość naliczonego zobowią-
zania podatkowego za daną 
nieruchomość. 

W  obowiązującym stanie 
prawnym, na równi z innymi 
współwłaścicielami, traktuje 

się także małżonków. Ozna-
cza to, że każdy z małżonków, 
jako współwłaściciel solidar-
nie odpowiedzialny za zobo-
wiązanie podatkowe, również 
powinien otrzymać jeden 
egzemplarz decyzji podatko-
wej dotyczącej nieruchomości 
będącej we współwłasności. 

Wysokość podatku jawna dla każdego 
Dlaczego decyzje podatkowe wysyłane są dla wszystkich współwłaścicieli?

Już wiadomo, że gmina Strzegom zdobyła kolejne pieniądze zewnętrze na remonty swoich 
dróg. Tym razem wyremontowane zostaną ulice: Paderewskiego i Matejki. I będzie to jedna 
z najważniejszych inwestycji w najbliższym czasie.

Ulice Paderewskiego i Ma-
tejki  będą  przebudowane 
na całej długości. Obydwie 
ulice  będą  jednokierunko-
we, a wzdłuż nich powsta-
nie dwukierunkowa ścieżka 
rowerowa.

Deklaracje można  składać 
w Wydziale Obsługi  Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu,  parter,  pok. 
15. Bliższe informacji można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki  Komunalnej, Ochrony 
Środowiska  i Wsi,  I  piętro, 
pok.  26 Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu,  tel.  74 8560-
531.  Druk  deklaracji  moż-
na  pobrać  na  stronie www.
strzegom.pl  lub w Wydziale 
Obsługi Interesantów. 

Zapłata w  całości  podatku  przez  jednego  ze współwłaścicieli  powoduje,  że  każdy  kolejny 
współwłaściciel nie ma już obowiązku uiszczenia podatku, bo kwotę z decyzji należy zapłacić 
tylko jeden raz. 

W czwartek, 16 lutego br. 
w Dziennym Domu Pobytu 
„Senior-Wigor”w Strzegomiu 
odbyło się spotkanie seniorów 
z policjantami. Mł. asp. Rafał 
Gmyrek i mł. asp. Krzysztof 
Nabiałek rozmawiali z senio-
rami o tym, jak skutecznie po-
prawić swoje bezpieczeństwo w 
miejscu zamieszkania.

Aby seniorzy wiedzieli, jak 
ustrzec się przed zagrożeniami, 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Strzegomiu opowia-
dali m.in. o metodach dzia-
łania oszustów, którzy często 
podają się za wnuczka, kuzy-
na, znajomego lub policjanta.  
- Głównym celem spotkania 
było uwrażliwienie seniorów na 
sytuacje, w których można stać 

się ofia-
rą przestępstwa, zwiększenie 
świadomości osób starszych o 
tego typu zjawiskach i przekaza-
nie informacji, jak postępować w 
przypadku zagrożenia – zazna-
cza Anna Tofkin, pracownik 
socjalny DDP „Senior- Wigor” 
w Strzegomiu

Informujemy, że od 7 marca 
br. planowane jest wdrożenie 
czasowej organizacji ruchu dla 
zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 382 od km 
2+000 do km 3+600 z rozbiórką 
mostu w km 2+922 i budową 
nowego nad rzeką Pełcznica w 
miejscowości Nowy Jaworów. 

W związku z powyższym 

na czas prowadzonych robót 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 
382 w km 2+000 do km 3+600 
zostanie wyłączony z ruchu. 
Objazd realizowany będzie 
ciągiem drogi wojewódzkiej 
nr 382 (obwodnica Świdnicy), 
droga krajową DK35, DK34, 
następnie DW374 do skrzyżo-
wania z DW 382. 

Bezpieczeństwo seniorów

uwaga remont!
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Instytucja Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
zakończyła ocenę wniosku 
o dofinansowanie budowy 
budynku demonstracyjnego 
o znacznie podwyższonych 
parametrach charakterystyki 
energetycznej – przedszkola 
z oddziałem żłobkowym przy 

ul. Kościuszki w Strzegomiu. 
Wydała pozytywną decyzję o 
przyznaniu dofinansowania 
dla tej inwestycji, co daje zie-
lone światło dla rozpoczęcia 
budowy tego obiektu. 

26 stycznia została udarem-
niona próba kradzieży ozdoby 
świątecznej zawieszonej na 
drzwiach w CAS „Karmel”.  
1 lutego wezwano policję do 
pojazdów zaparkowanych 
nieprawidłowo na wysokości 
jednego ze sklepów w Rynku. 
5 lutego kierujący pojazdem 
marki opel w Rynku celowo 
wprowadzał go w poślizg, 
wykonując tzw. drift. Materiał 
z kamer wraz z zdjęciami i 

pismem, został przesłany do 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu celem podjęcia stosow-
nych działań służbowych. 6 
lutego dwukrotnie wzywano 
policję do pojazdów, które 
parkowały na oznakowanej 
znakiem drogowym zatoczce 
„Dla Wysiadających” na przy-
stanku autobusowym przy ul. 
Leśnej w Strzegomiu. 9 lutego 
wezwano policję do pojazdów 
zaparkowanych na zakazie 

ruchu w Rynku 44-48. Pojazdy 
te utrudniały wjazd i wyjazd 
śmieciarkom. Ponadto moni-

toring wychwycił wiele innych 
przypadków niestosowania się 
do znaków ruchu drogowego. 

10 milionów na przedszkole!

raport z miejskiego monitoringu

Dofinansowanie z unijnej kasy do budowy nowego obiektu będzie w wysokości 10,3 mln zł! Całkowita wartość zadania to około 16 mln 992 tys. zł

Łączna kwota dofinansowania do obu zadań zaplanowanych w Bazylice Mniejszej to 485 tys. zł

Co w ostatnim czasie zaobserwowało czujne oko strzegomskiego monitoringu? Czasami trudno uwierzyć, jakie pomysły mają mieszkańcy i przyjezdni…

Rzymskokatolicka Parafia p.w. 
Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Strzegomiu otrzymała 
dotację na realizację zadań pole-
gających na konserwacji ratun-
kowej XVI i XVII-wiecznych 
płyt epitafijnych wmurowanych 

w elewację 
k o ś c i o ł a 
oraz ra-
towan i e 
m u r ó w 
o b r o n -
nych. W 

ramach pozyskanych środków 
kontynuowana będzie także mo-
dernizacja instalacji elektrycznej. 
Łączna kwota dofinansowania 
obu zadań to 485 000 zł.

Do tego, że Bazylika Mniejsza 
w Strzegomiu jest zabytkiem 
cennym i wyjątkowym nikogo 
nie trzeba przekonywać. Prze-
prowadzone prace więc z pew-
nością jeszcze bardziej podkreślą 
jej świetność. 

Dotacja dla Bazyliki

Powierzchnia użytkowa przedszkola – ponad 1900m2 w tym m.in.: 6 sal 
przedszkolnych i żłobkowych, sala wielofunkcyjna, sale zabaw, antreso-
le, szatnie, zaplecze kuchenne, gabinet pielęgniarki i logopedy, pomiesz-
czenia biurowe i techniczne. Na terenie przy przedszkolu powstaną m.in. 
3 place zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych, zjeżdżalnie 
terenowe  i amfiteatr terenowy -wykorzystujące ukształtowanie terenu, 
sad owocowy oraz ogrody „ptasi”  i  „motyli”. Planowane rozpoczęcie 
inwestycji to  lipiec 2017, natomiast zakończenie listopad 2018.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy-
znało dotacje w ramach programu ochrony zabytków 
na 2017 rok. Na liście wniosków o dofinansowa-
nie znalazła się strzegomska parafia.

Mieszkańcu, reaguj!
Ponownie przypominamy mieszkańcom o zgłaszaniu pracownikowi strzegom-
skiego monitoringu zauważonych przypadków wykroczeń. Zgłoszeń można 
dokonywać pod numerem telefonu 74 8560-526. Pracownik podejmie odpo-
wiednie działania  i powiadomi policję. Kamery wprawdzie pozwalają szybko 
ustalić sprawców przestępstw i wykroczeń, ale istotna jest też inicjatywa samych 
strzegomian. Oko kamery nie jest wstanie wychwycić wszystkich przypadków 
naruszenia prawa. Dlatego reagujmy! 

To dobra wiadomość dla strzegomskich przedszkolaków i 
ich rodziców! W tym roku rozpocznie się budowa nowego 
strzegomskiego przedszkola z oddziałem żłobkowym. 
Nowoczesny budynek zastąpi 25-letni, w którym mieści się 
Przedszkole nr 4. Wniosek złożony przez gminę o dofinanso-
wanie tej inwestycji, otrzymał pozytywną ocenę i tym samym 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 10,3 mln zł! Całkowita 
wartość zadania to ok. 16 mln 992 tys. zł.  6 mln złotych to 
środki własne gminy Strzegom.
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Radny podkreśla, że poziom 
naszych placówek oświatowych 
jest bardzo wysoki, zarówno pod 
kątem nauczania, jak i sprawowa-
nia opieki oraz bazy dydaktycznej. 
– Co roku komisja kieruje wnioski 
i uwagi do budżetu gminy na 
kolejne lata. W perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 
znalazły się bardzo ważne zadania, 
na które nasza gmina otrzymała 
ogromne środki zewnętrzne: 
termomodernizacja PSP nr 2, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 
2, Przedszkole nr 2, Przedszkole 
w Jaroszowie i Przedszkole w 
Stanowicach na kwotę ok. 
4 mln zł; budowa małej, 
przyszkolnej pływalni 
„Dolnośląski Delfinek” 
wraz z łącznikiem z 
budynkiem szkoły przy 
PSP nr 2 i Gimnazjum 
nr 2 na kwotę 7,5 mln 
zł oraz budowa pasyw-
nego przedszkola zlokalizo-
wanego na terenie obecnego 
PP 4 na kwotę ok. 17 mln zł 
(dotacja to aż 10,3 mln zł) – 
informuje Roman Asynger. 
Cała Komisja Oświaty nie 
tylko brała udział w szkoleniu 
nt. nowego ustroju szkolnego 
zw. z wprowadzeniem refor-
my oświaty, ale na bieżąco 
poznawała założenia reformy. 

– To że reforma w naszej gminie 
przebiega w sposób planowy, 
należy zawdzięczać szerokim 
konsultacjom burmistrza Strze-
gomia z pracownikami szkół oraz 
pracownikom Wydziału Oświaty 
UM w Strzegomiu – zaznacza 
radny.

Roman Asynger hołduje zasa-
dzie, czemu daje wyraz na sesjach 
rady, że nie kieruje się partykular-

nym interesem, ale dba 
o rozwój całej gminy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o 
inwestycje m. in. wspiera 

aktywnie działania 
na rzecz budowy 

mieszkań w ra-
mach projektu 
„Mieszkanie 
P l u s ” . N i e 
z m i e n i a  t o 

jednak faktu, że 
cieszą go inwestycje 
na terenie swojego 

okręgu wyborczego. 
– Mamy zapewnie-
nie o realizacji projektu 
„Szlak Kamienia” na ul. 
Al. Wojska Polskiego. W 
ramach projektu powsta-

ną m. in. alejki spacerowe 
do granitowych rzeźb wraz 

z oświetleniem, elementy 
małej architektury czy też 
fontanna. Będzie to miejsce 

na odpoczynek przy trasie do tzw. 
„Strzegomskich Bielan”. Kolejną 
inwestycją jest ścieżka rowerowa 
od skrzyżowania ul. Al. Woj-
ska Polskiego z ul. Legnicką do 
skrzyżowania z droga krajową nr 
5. Te dwie inwestycje będą reali-
zowane łącznie – informuje radny 
Roman Asynger. Dodatkowo ma 
być wykonany chodnik od torów 
kolejowych do centrum handlo-
wego.  Oprócz dużych inwestycji 
z zadowoleniem należy przyjąć 
częściowy remont podwórka przy 
ul. Reja, czy też inne, drobne, ale 
istotne naprawy infrastruktury. 
Zrealizowano budowę odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ul. Agre-
stowej w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z pompownią ścieków oraz jej za-
silaniem w rejonie ulic: Ceglanej, 
Armii Krajowej i Gronowskiej w 
Strzegomiu (koszt ok. 120 tys. zł). 

Roman Asynger wraz z innymi 
radnymi uczestniczy w różnego 
rodzaju akcjach charytatywnych, 
a szczególnie ceni sobie indy-
widualne kontakty z mieszkań-
cami, co owocuje załatwieniem 
drobnych, ale istotnych spraw. 
Uważa, że Strzegom to nasza 
„Mała Ojczyzna” i dlatego szcze-
gólnie zwraca uwagę na pamięć 
i tożsamość naszego miejsca na 
ziemi. W związku z tym bierze 
czynny udział w obchodach dot. 
„Wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce”, „Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

Spotkań Patriotyczno-Religijnych 
w Rusku i uroczystościach na 
terenie Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy. Uczestniczy także w 
pielgrzymkach samorządowych 
na Jasną Górę, pielgrzymkach 
diecezjalnych i wielu innych.

Dużą satysfakcję dało radne-
mu nazwanie strzegomskiego 
ronda im. Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki 
oraz wspólne inicjatywy z rad-
nymi Komisji Kultury dot. m. 
in. powstania tablicy z okazji 
70. Rocznicy wyzwolenia KL 
„Gross-Rosen” i obelisku po-
święconego Żołnierzom Wyklę-
tym. Największą radość daje mu 
praca z uczniami, którzy chętnie 
biorą udział w zawodach i licz-
nych turniejach sportowych. W 
tej kadencji został odznaczony 
tytułem „Zasłużony dla Zie-
mi Strzegomskiej (2015) oraz 
dyplomem ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego (2016). 

- Dla mnie wsłuchiwanie się 
w głosy mieszkańców zawsze 
było podstawą do rzetelnej in-
formacji o tym co było, co jest 
i jak być powinno, a nie pustym 
sloganem. Radny podejmujący 
się służby publicznej ma służyć 
mieszkańcom i być blisko ich 
spraw, obracać się w kierunku 
współpracy i generować dobra 
takie jak: wspólnota, zgoda, roz-
wój i pomoc. Bez bardzo dobrej 
współpracy z radnymi, burmi-
strzem i jego zastępcą, a także 

pracownikami samorządowymi 
nie byłoby to możliwe – mówi 
Roman Asynger.

- Przed naszą gminą stoją duże 
wyzwania, zwłaszcza dokończenie 
wielkich inwestycji i załatwianie 
drobnych, ale dokuczliwych pro-

blemów naszych mieszkańców, 
jak również realizacja ich marzeń 
i aspiracji. Dlatego tak ważne jest 
budowanie płaszczyzny dialogu i 
współpracy na rzecz dobra wspól-
nego – podsumowuje radny. 

red

Okiem romana Asyngera
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Roman Asynger

Roman Asynger to aktywny radny. Przewodniczy Komisji 
Oświaty i Wychowania oraz jest członkiem Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji.

Czterodniowy pobyt wypeł-
niony był kąpielami w mroź-

nych wodach Bałtyku, wygrze-
waniem w gorących baliach i 

saunie, nadmorskimi spacerami 
i oczywiście biegami. - Bawi-

liśmy się również na jednym z 
bankietów przygotowanych dla 
uczestników zlotu, nie brako-
wało wywiadów dla mediów. 
To były wspaniałe dni wypeł-

nione wieloma aktywnościami, 
dopisała zimowa aura, a to 
przełożyło się na fantastyczne 
humory i samopoczucie – pod-
kreślają strzegomianie. 

strzegomianie na zlocie morsów
Zima to pora mało sprzyjająca aktywności, ale dla społeczności biegowej „Strzegomska Dwunastka” nie ma to większego znaczenia

W dniach 9-12 lutego br. część społeczności biegowej „Strzegomska Dwunastka” wraz z 
innymi zaprzyjaźnionymi strzegomskimi morsami przebywała w Mielnie na XIV Mię-
dzynarodowym Zlocie Morsów. 

Odpowiedzi na kolejne pytania do burmi-
strza znajdują się na stronie internetowej 
www.strzegom.pl – w rubryce „Miesz-
kańcy pytają? - Burmistrz odpowiada”.
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Wygraj wejściówki do Kina scK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który film zdobył w tym roku Oscara w kategorii najlepszy film? 
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 4 i 5 marca 2017 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

„SZTUKA KOChANIA” 
4 marca, godz. 17.00
5 marca, godz. 17.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„CIEMNIEJSZA STRONA 
GREYA” 
4 marca, godz. 20.00
5 marca, godz. 20.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„OZZY”
11 marca, godz. 15.00
12 marca, godz. 15.00
17 marca, godz. 17.00
18 marca, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„RINGS”
11 marca, godz. 18.00
12 marca, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

co w kinie scK?
Konkurs !   Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Jej dzieciństwo i dorastanie 
to niełatwe relacje z rodzicami, 
szczególnie matką – Elżbietą 
(co ciekawe, spokrewnioną z 
żelaznym kanclerzem Otto von 
Bismarckiem), która zdawała się 
pozbawiona instynktu macie-
rzyńskiego, a po latach miała w 
zwyczaju mocno dyscyplinować 
młodszą córkę, ucząc ją siedze-
nia od linijki, uśmiechania się 
i całej gry pozorów związanej 
z tzw. dobrym wychowaniem. 
To brzemię zdeterminowało 
całe jej życie. Dawało siłę i pęd 
do tego, by wciąż się rozwijać, 
udowadniać światu, że jest w 
stanie coś osiągnąć. Wybrała 
własną, niezależną drogę. Kiedy 
tylko Simona przeprowadziła 
się z Krakowa do Białowieży, 
natychmiast zrezygnowała z 
tych zachowań. Mówiła to, co 
myśli, sprzeciwiając się miesz-

czańskiej obłudzie i kindersztu-
bie, w jakiej została wychowana. 
Jeśli kogoś nie akceptowała, 

nie ukrywała tego. Dla niej 
najważniejsza była prawda. 
Nieakceptowana przez najbliż-

szych, świadoma swej odrębno-
ści – krakowską „Kossakówkę” 
zamieniła na leśniczówkę w 
środku Puszczy Białowieskiej, 
walcząc o jej prawa. Nazywa-
no ją „czarownicą”, bo gadała 
ze zwierzętami, miała kruka 
terrorystę, który kradł złoto i 
atakował rowerzystów, miesz-
kała z oswojonym dzikiem, 
przyjaźniła się z sarnami. 

Zmarła 10 lat temu Simona 
Kossak, profesor nauk leśnych, 
biolog, naukowiec pasjonat, to 
Kobieta, która wśród zwierząt 
znalazła to, czego nigdy nie 
dostała od ludzi, zapisała nową, 
rewolucyjną kartę nie tylko 
w dziejach swojej rodziny, ale 
przede wszystkim w rozwoju 
zoopsychologii. 

Jej spuściznę przejęła sio-
strzenica Joanna Kossak – ma-
larka, urodzona w Krakowie w 

rodzinie Kossaków, która już w 
dzieciństwie pokochała Puszczę 
Białowieską. Przyjeżdżała tu na 
wakacje do ciotki, która trakto-
wała ją jak córkę. Gdy dorosła, 

zamieszkała w wymarzonym 
przez siebie miejscu, w środku 
puszczy, w leśniczówce bez 
prądu, podobnie jak Simona. Jej 
życie potoczyło się jednak ina-

czej, ale to już inna, choć równie 
niezwykła historia. Zachęcam 
do zapoznania się z nią.

renata Dworak, Biblioteka 
Publiczna w Goczałkowie 

Opowieść o buntowniczce
Nazywano ją „czarownicą”, bo gadała ze zwierzętami, mieszkała z oswojonym dzikiem, przyjaźniła się z sarnami… A jaka była naprawdę?

„Witam” to zespół wokal-
no-instrumentalny z Mińska 
na Białorusi. W repertuarze 
ma pieśni śpiewane przez 
Annę German, utwory kla-
syczne, ludowe. Występował 
często na festiwalach po-
święconych Annie German 
– m. Inn. w Zielonej Górze, 
Głogowie, Legnicy. Marina 
To w a r n i c k a  -  k ie rownik 
zespołu ”Witam” to absol-
wentka Szkoły Muzycznej w 
Grodnie i Mińsku, dyrektor 
Ogólnobiałoruskiego Fe-
stiwalu Pieśni Anny Ger-
man „Eurydyki” w Mińsku. 
W ie lka  propagatorka  te j 
artystki.

Aurelia Sobczak to aktor-
ka scen polskich, reżyserka. 
Kolejna z artystek, Barbara 
Tw a r d o s z - D r o ź d z i ń s k a , 

pochodzi z dawnych polskich 
kresów wschodnich, jest ab-
solwentką Akademii Mu-
zycznej w Mińsku w klasie 
fortepianu i jedną z najlep-
szych w Polsce wykonawczyń 
repertuaru rosyjskiego, biało-
ruskiego i ukraińskiego.

Natomiast Stanisław Gór-
ka to od 1979 nauczyciel 
akademic k i  w  PWST w 
Warszawie. W 2011 został 
odznaczony przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komo-
rowskiego Złotym Krzyżem 
Zasługi. W czerwcu 2015 
roku odebrał z rąk Prezy-
denta RP akt nadania tytułu 
profesora sztuk teatralnych. 
Ostatnim z wykonawców 
będzie Wojciech Machnic-
ki - polski aktor teatralny i 
dubbingowy.

Być kobietą, być kobietą…

„Być Kobietą… Być Kobietą” to niezwykły koncert, który 
z okazji Dnia Kobiet 6 marca 2017 r. o godzinie 18.00 od-
będzie się w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Bilety w cenie: 10 zł do nabycia w sekretariacie 
Strzegomskiego Centrum Kultury, ul. I.J. Paderewskiego 
36, bądź tuż przed koncertem.

Simona. Buntowniczka z Białowieży. Miała być kontynuatorką tradycji i dokonań swoich 
wielkich przodków – rodziny Kossaków, przejąć paletę po pradziadku Juliuszu, dziadku 
Wojciechu i ojcu Jerzym. Niestety – zdaniem matki, która traktowała ją „gorzej niż bie-
gające po domu psy” – od narodzin rozczarowywała płcią, brakiem artystycznego talentu, 
wyglądem. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7oświAtA

Program będzie 
realizowany od 
marca do 23 
czerwca 2017 r. 
Głównym ce-
lem projektu 
jest nauczenie 
dzieci pływać, 
zachęcenie do 
nauki pływania 
i spędzenia ak-
tywnie wolnego cza-
su na basenie. 

- Uczniowie, którzy 
zostali zakwalifiko-

wani do udziału 
w projekcie będą 
jeździli bezpłatnie 
na basen do Świd-
nicy, który mieści 
się przy jednej ze 

szkół – wyjaśnia 
Teresa Niedźwiedz-

ka z Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu. 

Dzieci spotkały się w specjalnie 
na tą okazję udekorowanej sali 

czerwonymi balonami i serdusz-
kami, gdzie odbyła się walentyn-

kowa dyskoteka. Przedszkolaki 
wzięły udział w różnych zabawach 

związanych ze Świętem Zako-
chanych m.in.: szukały drugiej 

połówki serca, odszukiwały baj-
kowe zakochane pary, tańczyły z 
balonami, przechodziły pod liną 
w rytm muzyki. Dzieci rysowały 
również dywan przyjaźni i miłości, 

który ozdobił holl przedszkola. 
Na zakończenie czerwonego dnia 
każdy przedszkolak otrzymał 
słodką walentynkę w postaci 
czekoladowego serduszka. 

Będą uczyć dzieci pływania 

Walentynkowo w Przedszkolu nr 3

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych i prowadzić je będą instruktorzy pływania, a dzieci opanują wiele umiejętności w wodzie 

Przedszkolaki wzięły udział w różnych zabawach związanych ze Świętem Zakochanych. Każdy otrzymał też czekoladowe serduszko

Osiem szkół z terenu gminy 
Strzegom przystąpiło do pro-
gramu „Szkolny Klub Sporto-
wy”, realizowanego przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. 
W programie bierze udział 12 
grup z następujących placówek 
oświatowych: Zespół Szkół w 
Goczałkowie, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaroszowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Stanowicach, 
Gimnazjum nr 1, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2, Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa nr 3 
oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4. Program polega na 
zorganizowaniu i prowadzeniu 
do 30 listopada 2017 r. syste-
matycznych zajęć sportowych 
w wymiarze 2 razy w tygodniu 
dla każdego uczestnika. Celem 
projektu jest podejmowanie 
dodatkowej aktywności fizycz-
nej dla uczniów pod opieką 
nauczyciela. – Mamy nadzieję, 
że dzieci będą czerpać z tych 
zajęć wiele radości - mówią 
rodzice uczniów. 

szkolny Klub sportowy

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych i prowadzić je będą 
instruktorzy pływania. Uczestnicy opanują wiele czynności i umiejętności zwią-
zanych z pływaniem. O przebiegu programu będziemy informować w kolejnych 
numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom”.

Od połowy marca uczniowie strzegomskich szkół, już po 
raz czwarty będą uczestniczyli w projekcie „Umiem pływać” 
zorganizowanym przez Dolnośląską Federację Sportu. Z 
zajęć skorzysta 90 dzieci, ponieważ tyle miejsc otrzymała 
gmina Strzegom. W programie będą brały udział następu-
jące szkoły: PSP nr 2, PSP nr 3 i PSP nr 4. 

14 lutego był dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. 
Wszystkie przedszkolaki tego dnia ubrały się na czerwono i tym samym zapoczątkowały dzień miłych wrażeń.
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sołtys roku 
„Gazeta Sołecka” po raz 

kolejny ogłosiła konkurs na 
sołtysa roku. Konkurs trwa do 
30 marca 2017 r. Wzorem po-
przednich edycji wyłonionych 
zostanie 12 laureatów z terenu 
całej Polski, którzy otrzymają 
tytuł „Sołtys Roku”. Dodat-
kowo wyróżniony zostanie 
sołtys o najdłuższym w danej 
edycji stażu. Celem konkursu 
jest promowanie najbardziej 
aktywnych sołtysów, którzy 
pracują na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Ksiądz kanonik Marian 
Kujawski urodził się 30 listo-
pada 1956 r. we Wrocławiu na 
Psim Polu w domu rodziców 
Władysława i  Heleny. Jako 
trzytygodniowe niemowlę 
został ochrzczony w kościele 
parafialnym pw. św. Jakuba 
i  Krzysztofa na Psim Polu. 
Tam też otrzymał sakrament 
bierzmowania i  tam uczęsz-
czał do szkoły podstawowej.

Na s t ę p n i e  k s . M a r i a n 
uczęszczał do X LO na Kar-
łowicach, a  po zdaniu ma-

tury wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu. Święcenia ka-
płańskie przyjął 23 maja 1981 
r. Wikariuszem był kolejno 
na parafiach w  Chojnowie, 
Bielawie, Złotym Stoku, Ro-
kitkach i  Brzegu Dolnym. 
Następnie otrzymał ośrodek 
duszpasterski w  Goliszowie, 
który potem został włączony 
w struktury parafii w Niedź-
wiedzicach, gdzie ks. Marian 
został proboszczem. Później 
był proboszczem w Bogatyni 

i Piekarach, które znalazły się 
na ziemiach włączonych do 
diecezji świdnickiej. W 2007 
r. został przeniesiony do Go-
czałkowa, a stamtąd w 2011 r. 
do Wałbrzycha do parafii pw. 
św. Jerzego i MB Różańcowej. 
Po sześciu latach trafił do 
Olszan. Od samego początku 
w  diecezji świdnickiej jest 
duszpasterzem rolników, a od 
2005 r. jest honorowym kano-
nikiem kapituły katedralnej. 

Źródło: 
swidnica.gosc.pl 

nowy proboszcz Olszan
Nowy proboszcz Olszan jest duszpasterzem rolników, a od 2005 r. honorowym kanonikiem kapituły katedralnej

Podczas zabawy odbyła się 
licytacja przedmiotów wyko-
nanych przez zaprzyjaźnio-
nych z  lokalną społeczno-
ścią, niezawodnych artystów: 
Romana Wołcz ańskiego , 
Jana Zająca , Jerzego Zy-

ska, Michała Powroźnika 
i  Tadeusza Murdzę. Z  racji, 
że motywem przewodnim 
wieczoru było serce, każdy 
z artystów wykonał je wybraną 
przez siebie techniką. Były 
więc granitowe, bursztynowe, 

drewniane, czy oprawione sre-
brem serca. Wszystkie przed-
mioty znalazły nabywców 
podczas pełnej emocji licytacji.  
Goście jak zwykle nie zawie-
dli. - Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za przybycie, 

wspólną zabawę i hojność oraz 
za zaangażowanie w  przygo-
towanie zabawy – mówią orga-
nizatorzy. Dodajmy jeszcze, że 
o przygotowanie smakowitych 
posiłków zadbały panie z rady 
sołeckiej. 

niezapomniany wieczór w stanowicach
Wszystkie licytowane przedmioty znalazły swoich nabywców. A pieniądze pójdą na dofinansowanie obozów sportowych dla małych piłkarzy 

Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych zorganizowało dla 
uczniów zajęcia i wyjazdy, czyli 
„Ferie przyjemne i pożytecz-
ne”. W ramach tego projektu 
uczniowie korzystali z wyjazdów 
na lodowisko do Strzegomia, do 
Wodnego Centrum Rekreacji i 
Wypoczynku w Świebodzicach 
oraz do kina Strzegomskiego 
Centrum Kultury. W czasie 
zajęć z nauczycielami młodzież 
dyskutowała o zagrożeniach i 
niebezpieczeństwach związa-
nych ze stosowaniem używek. 
Uczniowie zgodnie negowali 
takie zachowania, a efektem 
ich rozmów były piękne prace 
– plakaty, wiersze, rymy i hasła 
profilaktyczne. - Niewątpliwie 
młodzież ze Stanowic wie, jak 
miło, aktywnie i zdrowo nie tylko 
spędzać czas wolny, ale po prostu 
żyć – mówią zgodnie członkowie 
stowarzyszenia ze Stanowic.

Uczniowski Klub Sportowy 
„Aktywna Kostrza” działający 
przy PSP im. Jana Pawła II w 
Kostrzy zorganizował pierw-
szy tydzień ferii zimowych dla 
45 dzieci, które spędzały ferie 
w swoim miejscu zamieszka-
nia. W tym roku ferie prze-
biegały pod hasłem „Aktywne 
ferie” i rzeczywiście takie 
były. Uczestnicy wzięli dział 
zarówno w wyjazdach, jak i 
zajęciach na terenie szkoły, 
poprzedzonych warsztatami 
profilaktycznymi. Odbyły się 
m. in. zabawy integracyjne 
przy muzyce, w których orga-
nizację włączył się Samorząd 
Uczniowski. Wypoczywano w 
Termach Cieplickich, oddając 
się wodnemu szaleństwu i 
rekreacji. Uczestnicy zimowi-
ska odwiedzili ponadto Mu-
zeum Klocków Lego i Gier 
Komputerowych w Karpaczu, 
gdzie można było obejrzeć 
bogatą kolekcję budowli i 

spróbować swoich sił w grze 
na dawnych konsolach. Wzięli 
udział także w zajęciach mu-
zealnych i archeologicznych w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. 
Ostatni dzień poświęcony 
był zdrowemu odżywianiu i 
szeroko rozumianemu bezpie-

czeństwu. - Śmiało możemy 
stwierdzić, że taka forma ak-
tywnego wypoczynku spotkała 
się z dużą aprobatą wszystkich 
dzieci, które już deklarują swój 
udział za rok – podsumowują 
organizatorzy.

red

Przyjemnie, pożytecznie i aktywnie
Forma aktywnego wypoczynku spotkała się z dużą aprobatą wszystkich dzieci

Przypominamy mieszkańcom, 
że Urząd Miejski w  Strzego-
miu zrezygnował z organizacji 
konkursu „Estetyka zagrody 
wiejskiej i  ogródków przydo-
mowych położonych na terenie 
sołectw gminy Strzegom”. 

Głównym celem i  ideą or-
ganizowanego od ponad 20 lat 
konkursu „Estetyka zagrody 
wiejskiej i  ogródków przydo-
mowych położonych na terenie 
sołectw gminy Strzegom” było 
podniesienie walorów estetycz-
nych, ekologicznych oraz ogól-

nego wyglądu zagród wiejskich 
i  ogródków przydomowych. 
Konkurs miał mobilizować 
mieszkańców do podejmo-
wania prac porządkowych, 
remontowych i  utrzymania 
czystości na terenie własnych 
zagród wiejskich i  ogródków 
przydomowych. Corocznie 
zainteresowanie konkursem jest 
coraz mniejsze, czego potwier-
dzeniem jest malejąca liczba 
zgłoszeń. W  związku z  tym 
podjęto decyzję o  rezygnacji 
z dalszej organizacji konkursu. 

co zamiast „estetyki”? 

Parafia w Olszanach ma nowego proboszcza. Po śmierci księdza Józefa Wróbla parafię 
objął ksiądz Marian Kujawski. W niedzielę 19.02.2017 r. w południe biskup świdnicki 
Ignacy Dec uroczyście wprowadził nowego proboszcza do parafii Trójcy Świętej w Ol-
szanach.

11 lutego 2017 r. w  świetlicy wiejskiej w  Stanowicach 
odbyła karnawałowa zabawa walentynkowa. Dochód 
z imprezy przeznaczony został na dofinansowanie obo-
zów sportowych dla najmłodszych piłkarzy z Ludowego 
Klubu Sportowego w Stanowicach. 

„Estetykę  zagrody  wiejskiej  i  ogródków  przydomowych  poło-
żonych  na  terenie  sołectw  gminy  Strzegom”  zastąpi  konkurs 
„Aktywne sołectwa gminy Strzegom”. Wsie, które przystąpią do 
udziału  podzielone  zostaną na 3 grupy uwzględniające  liczbę 
mieszkańców: do 199 mieszkańców, od 200 do 599 i powyżej 600 
mieszkańców.  Będą  oceniane:  zagospodarowanie  przestrzeni 
publicznej, odnowa wsi, promocja sołectwa i aktywność.
Najlepsze  sołectwa  otrzymają  nagrody  finansowe  z  przezna-
czeniem  na  zakup  nagród  rzeczowych,  zgodnie  z  zadaniami 
własnymi gminy.
-  Celem  konkursu  jest  upowszechnianie  i  wspieranie  idei  sa-
morządowej wśród mieszkańców gminy poprzez mobilizowanie 
społeczności  lokalnej do aktywnego udziału w życiu sołectwa, 
podejmowanie prac na rzecz sołectwa oraz kultywowanie tradycji 
i  obyczajów  lokalnych  na  terenie  naszej  gminy  –  wyjaśniają 
organizatorzy.

Dodatkowych  informacji 

udziela  redakcja  „Gazety 

Sołeckiej” pod nr. tel. 22 404 

66 44, e-mail: 

solecka@gazetasolecka.pl.

Uczniowie z Kostrzy i Stanowic w dniach 13-17 lutego br. 
uczestniczyli w zimowiskach zorganizowanych przez miej-
scowe stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie z 
gminy Strzegom: odpowiednio 2,5 tys. zł i 2 tys. zł.
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Wspaniałym zwycięstwem 
gospodarzy - AKS-u I Strze-
gom zakończył się niedzielny 
(12.02) halowy turniej pił-
karski „Strzegom Cup 2017” 
(rocznik 2008 i młodsi). - To 
było nieco zaskakujące, pa-
trząc na siłę rywali, ale w pełni 
zasłużone zwycięstwo mojego 
zespołu - powiedział po zawo-
dach Jarosław Krzyżanowski, 
opiekun strzegomskich So-
kołów.

Zawody w Strzegomiu kolej-
ny już raz były bardzo mocno 
obsadzone. Oprócz dwóch dru-
żyn Olympic Wrocław, których 
opiekunem jest były znany eks-
traklasowy zawodnik Krzysztof 
Wołczek, i ekipy Zagłębia Lubin, 
wystartowały również zespoły ze 
Świdnicy, Kłodzka, Nowej Rudy 
i  Dzierżoniowa. Gospodarzy 
reprezentowały dwa teamy.

AKS I  Strzegom (rocznik 
2008) rozpoczął turniej od 
skromnej wygranej 1:0 z AP „13” 
ze Świdnicy, następnie przegrał, 
mimo sporej przewagi, z  AP 
Kłodzko 0:1. W  trzecim spo-
tkaniu - powszechnie uznanym 
za najlepsze w całych zawodach 
- mali strzegomianie pokonali 
faworyzowany zespół Olympic 
II 2:1. W ostatnim meczu gru-
powym będące na fali Sokoły 
zwyciężyły Zagłębie Lubin 1:0, 
co dało im 1. miejsce w rozgryw-
kach eliminacyjnych i awans do 
finału.

Drugą grupę z  kompletem 
zwycięstw bezapelacyjnie wygrali 
zawodnicy Polonii-Stali Świdni-
ca. AKS II - rocznikowo młodszy 
od swoich kolegów - zaprezen-
tował się niezwykle ambitnie, 
walcząc jak równy z  równym 
z każdym z  rywali. Ostatecznie 
w całych zawodach mali strze-
gomianie zajęli 9. lokatę.

W  wielkim finale zmierzyła 
się ekipa gospodarzy ze świd-
niczanami. Trwające 11 minut 

spotkanie trzymało od początku 
w  napięciu. Pierwsi bramkę 
zdobyli miejscowi, później pod-
wyższyli na 2:0, a rywale zdołali 
odpowiedzieć tylko 1 golem. 
Końcowy triumf Sokołów AKS-
-u stał się więc faktem!

- Niezmiernie się cieszę z tego 
zwycięstwa. Choć nie byliśmy 
faworytem w  tym turnieju, to 
udało się zdetronizować wszyst-
kich rywali. Wielkie brawa dla 
moich podopiecznych. Słowa 

uznania należą się też drugiemu 
zespołowi, który ma przed sobą 
bardzo ciekawe perspektywy - 
podsumował trener Jarosław 
Krzyżanowski.

O  organizacji turnieju nie 
będziemy dużo pisać, bo jak 
zwykle wszystko wypadło bardzo 
dobrze.

Serdeczne gratulacje dla na-
szych małych piłkarzy.

tw

Wysoki lot sokołów
W finale zmierzyła się ekipa AKS-u I ze świdniczanami. Pojedynek trzymał cały czas w napięciu

7 lutego br. odbył się halowy 
turniej piłkarski szkół podstawo-
wych o Puchar Dyrektora OSiR 
w Strzegomiu. W zawodach wy-
startowały szkoły podstawowe nr 
2 i nr 4 ze Strzegomia oraz szkoły 
z  Jaroszowa, Stanowic, Olszan 
i Goczałkowa.

W fazie grupowej najlepiej spi-
sały się drużyny z Olszan 

i PSP nr 2 ze Strzegomia i to one 
spotkały się w meczu finałowym. 
Po regulaminowym czasie gry 
i  emocjonującej serii rzutów 
karnych puchar wywalczyła re-
prezentacja PSP nr 2. W meczu 
o trzecie miejsce PSP nr 4 poko-
nała szkołę z Jaroszowa.

red

Po trzech porażkach w pierw-
szych trzech sparingach, AKS 
Granit Strzegom S. A. odniósł 
dwa kolejne zwycięstwa w me-
czach kontrolnych. Zwyżka 
formy cieszy zwłaszcza w kon-
tekście spotkania półfinałowego 
Pucharu Polski na szczeblu 
OZPN Wałbrzych z Górnikiem 
Wałbrzych (11.03) i pierwszego 
spotkania ligowego z Zametem 
Przemków (18.03).

Przypomnijmy, nasz zespół 
najpierw przegrał z Miedzią II 
Legnica (III liga) 0:4, później 
z Zagłębiem II Lubin (IV liga) 
1:5 i KS Polkowice (III liga) 0:6. 
Później przyszły dwie wygrane: 
z Nysą Kłodzko (wałbrzyska 
okręgówka) 5:2 i Kuźnią Jawor 
(legnicka okręgówka) 5:2.

Po zwycięstwie nad Kłodz-
kiem trener Jarosław Krzyża-
nowski powiedział: - Zagrali-
śmy z kandydatem do awansu 
do IV ligi, który reprezentuje 
mniej więcej zbliżony poziom 
do naszego. Mój zespół we 
wcześniejszych spotkaniach 
z silniejszymi przeciwnikami 

miał za zadanie dużo biegać, 
w tym meczu chcieliśmy sobie 
stworzyć wiele akcji ofensyw-
nych i to się udało. Cieszę się 
z wyniku, trochę mniej z faktu, 
że kolejny raz nasza młodzież 
niewiele wniosła do meczu. 
Będę się starał cały czas roz-
mawiać z młodymi piłkarzami, 
by mieli większy wpływ na 
przebieg gry.

Strzegomski szkoleniowiec 
ocenił także postawę swoich 
podopiecznych w konfronta-
cji z Kuźnią Jawor: - To był 
bardzo dobry i ciekawy mecz. 
Na początku daliśmy się nieco 
zaskoczyć ekipie Kuźni, ale z 
każdą kolejną minutą było już 
coraz lepiej. Defensywa gości 
miała dużo problemów z naszy-
mi prostopadłymi podaniami, 
po których padło kilka bramek. 
Jestem zadowolony z tego, że 
rozumiemy się coraz lepiej – jest 
dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
z ostatniej chwili:

01.03.2017 r. AKS – Polonia/ 
Stal Świdnica 2:1 (1:0)

tw

Wygrana piłkarzy z „Dwójki”

AKs zaczyna łapać formę

Gimnazjum nr 2 najlepsze w siatkówce!
Najlepszą siatkarką została Nicole Radosz (Gimnazjum nr 2), a siatkarzem - Jakub Kowalczyk (Gimnazjum nr 2)

Skład zwycięskiej drużyny: 
Michał Redlica, Adam Deptuła, Bartłomiej Kurgan, Franciszek Rybka, Sebastian Luszawski, Maksymilian Jaros, 
Olaf Gwardzik i Nikodem Żukowski

Wśród dziewcząt najlepsze 
okazało się Gimnazjum nr 2, 
które wyprzedziło Gimna-
zjum nr 1, Gimnazjum w Ja-
roszowie i Gimnazjum w Go-
czałkowie. Wśród chłopców 
także wygrało Gimnazjum 
nr 2, drugą lokatę zajęło 
Gimnazjum nr 1, trzecie 

miejsce wywalczyło Gimna-
zjum z  Jaroszowa, a  czwarte 
- Gimnazjum z Goczałkowa. 
Najlepszą siatkarką została 
Nicole Radosz (Gimnazjum 
nr 2), a  siatkarzem - Jakub 
Kowalczyk (Gimnazjum nr 
2).

Wręczenia pamiątkowych 

pucharów wszystkim druży-
nom uczestniczącym w  tur-
nieju dokonała poseł na Sejm 
RP - Monika Wielichowska. 
W  gronie osób dekorują-
cych byli również: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-

chyta, radny Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu -  Tadeusz 
Zarzycki, dyrektor Zespołu 
Szkół w Goczałkowie - Bar-
bara Asynger i dyrektor OSi-
R-u - Grzegorz Luszawski.

red

W   N o w o r o c z n y m  Tu r n i e j u  P i ł k i  S i a t k o -
w e j  S z k ó ł  G i m n a z j a l n y c h  r o z e g r a n y m 
w Goczałkowie udział wzięły 4 gimnazja z terenu gminy 
Strzegom. Turniej odbył się pod patronatem poseł na Sejm 
RP - Moniki Wielichowskiej i  senatora RP - Wiesława 
Kiliana.

Organizatorzy  zawodów:  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji 
w Strzegomiu oraz Zespół Szkół w Goczałkowie dziękują 
Strzegomskiemu Centrum Kultury za pomoc przy organizacji 
turnieju.  Organizatorzy  dziękują  ponadto  nauczycielom 
wychowania fizycznego za przygotowanie drużyn.
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Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Działka rolna w międzyrzeczu

Kuratorzy Anna Maria Igna-
czak i Maria Kalita ogłaszają 
przetarg ustny nieograniczony 
(licytację) na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej współ-
własność osób fizycznych, na 
podstawie:
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich z 
dnia 8 czerwca 2011 r. - Sygn. 
Akt III RNs 49/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
29 lipca 2011 r. - Sygn. Akt III 
RNs 192/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
17 czerwca 2013 r. - Sygn. Akt 
III RNs 111/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
08.06.2015 r. - Sygn. Akt III 
RNs 439/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
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 jed-
norodzinnym opuszczonym, 
niezamieszkałym, zniszczo-
nym przez pożar (o kubaturze 
872 m3, pow. zabudowy 90 m2, 
pow. użytkowej 133,20 m2), 
położona w Strzegomiu, przy 
ulicy Adama Mickiewicza 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 nieodpowiedniego 
stanu technicznego budyn-
ku, które zostanie zakoń-
czone wydaniem decyzji 
administracyjnej na pod-
stawie Rozdziału VI Prawa 
Budowlanego. 
W związku z art. 30 §  4 Ko-
deksu Postępowania Admini-
stracyjnego  w sprawach do-
tyczących praw zbywalnych 

lub dziedzicznych w razie 
zbycia prawa lub śmierci 
strony w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej 
strony wstępują jej następcy 
prawni.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
Nieruchomość położona jest 
w atrakcyjnej strefie miasta 
Strzegomia. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowią budynki 
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 Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-

cyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
kwocie 26.000,00 zł na konto: 
Wojciech Grzymała – Zaborow-
ski, zamieszkały Rościszów 84, 
58-250 Pieszyce, nr rachunku 
81 1020 5138 0000 9002 0205 
9103, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15 marca 2017 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
wskazane konto). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej 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 toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-

renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą/ 
podmiotem , która wygra prze-
targ. 
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 3 
dni przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości spo-
rządzonej w formie aktu nota-
rialnego, na rachunki bankowe 
współwłaścicieli nieruchomości, 
które zostaną podane w proto-
kole z przetargu sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, 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 wie-
czystej- koszty sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym 
czasie, gdyż jest ona ogólnie 
dostępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nieru-
chomości podane zostało do 
publicznej wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
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 doty-
czących przetargu udziela ku-
rator Pani Anna Maria Ignaczak 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 15.00 telefonicznie 
pod nr tel: 502 651 537.
 
Organizator zastrzega so-
bie prawo zmiany warunków 
przetargu, unieważnienia lub 
odwołania przetargu bez po-
dania przyczyn.

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 nierucho-
mościami (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 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 
181, AM – 1, Obr. Międzyrze-
cze położona w Międzyrzeczu, 
gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 2,2289 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00071751/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschodniej 
części gminy Strzegom obej-
mującej obręby: Bartoszówek, 
Jaroszów, Rusko, Skarżyce, 
Morawa i Międzyrzecze za-
twierdzonym 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 ograniczo-
nego jest konsekwencją zmiany 
przepisów związanej z wejściem 
w życie, z dniem 30 kwietnia 
2016 r. ustawy z dnia 14 kwiet-
nia 2016 r. o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa 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 speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie 
dotyczące uczestnictwa w 
przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest wła-
ścicielem (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 
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 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 oświadczenia-
mi 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 wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do-
puszczone 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 dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa w 
przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
16.03.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 127.700,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia sie-
dem 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 wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
12.800,00 zł (słownie: dwana-
ście tysięcy osiemset złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 20.03.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank Za-

chodni 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. Mię-
dzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.03.2017 r. o godz. 930 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala konferencyj-
na, 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 wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 

może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wysokości 
postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu. 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 przeprowadzania 
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 Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl
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BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 32/4, AM-2, Obr. Ro-
goźnica, o powierzchni 0,4250 
ha (R IVa - 0,4250 ha), położonej 
w Rogoźnicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 
kwietnia 2017 roku, o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - war-
tość 2,5500 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w wysokości 15,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom Nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet czynszu 
za dzierżawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie s ię od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 191/2, AM-2, Obr. Ro-
goźnica, o powierzchni 0,1000 
ha (R IIIb - 0,1000 ha), położonej 
w Rogoźnicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 
kwietnia 2017 roku, o godz. 
1200 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29, 
I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,7500 dt żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 10,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachod-
ni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie s ię od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANI-
CZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 70, AM-17, Obr. 4, o po-
wierzchni 4,1665 ha (R IIIa – 1,8205 
ha, R IVa – 2,0500 ha, R VI – 0,2960 
ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 kwiet-
nia 2017 roku, o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - wartość 
28,8370 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej 
niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trze-
cich.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
200,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-

łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego d la s iedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związa-
nych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
35 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANI-
CZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 85, AM-17, Obr. 4, o po-
wierzchni 3,2284 ha (R IIIa – 3,2284 
ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 kwiet-
nia 2017 roku, o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - wartość 
28,7328 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej 
niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trze-
cich.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
200,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 

przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego d la s iedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związa-
nych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
35 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANI-
CZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 129, AM-16, Obr. 4, o po-
wierzchni 2,5723 ha (R IIIa – 1,0867 
ha, R IIIb – 1,3814 ha, N – 0,1042 
ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 kwiet-
nia 2017 roku, o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - wartość 
20,0321 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej 
niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trze-
cich.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
150,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-

łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego d la s iedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związa-
nych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
35 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 33, AM-2, Obr. Rogoź-
nica, o powierzchni 1,1495 ha 
(R IVa – 1,1495 ha), położonej 
w Rogoźnicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 
kwietnia 2017 roku, o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - war-
tość 6,8970 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w wysokości 50,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom Nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet czynszu 
za dzierżawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie s ię od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 191/2, AM-2, Obr. Ro-
goźnica, o powierzchni 0,1000 
ha (R IIIb - 0,1000 ha), położonej 
w Rogoźnicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 6 
kwietnia 2017 roku, o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29, 
I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,7500 dt żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 10,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachod-
ni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 kwietnia 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie s ię od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
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Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Strzegomiu

Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza”

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom

Uczniowski Klub Sportowy „Gimek”

Na organizację ferii zimowych dla stowarzyszeń gmina Strzegom przeznaczyła w tym roku z budżetu kwotę ok. 48 tys. złotych. Środki na organizację wypoczynku dla dzieci otrzymało 
dziewięć organizacji. Najmłodsi spędzali aktywnie czas na zajęciach sportowych, wycieczkach, czy rozmaitych konkursach i zabawach. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z 
ferii w gminie Strzegom.

Po bardzo aktywnych feriach 
zimow y w ypoczynek w gminie strzegom 


