
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie…

W tym numerze: Eugenia 
Zasińska – przewodnicząca 
Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Strzegomiu 
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StrzeGom
Ocieplą szkoły

Niebawem rozpoczną się 
prace związane z termomo-
dernizacją budynków uży-
teczności publicznej w gmi-
nie Strzegom, czyli czterech 
szkół i dwóch przedszkoli 
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StrzeGom
milion dla nGO

 Jakie organizacje pozarzą-
dowe otrzymały w tym roku 
wsparcie z gminy Strzegom 
oraz ile trafiło do poszcze-
gólnych instytucji? 
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W skrócie:

O kosmosie

Dzieci z  Publicznego 
Przedszkola nr 2 w  Strze-
gomiu na specjalnie przygo-
towanych zajęciach zgłębiały 
tajemnice kosmosu. Sprawiły 
one milusińskim dużo ra-
dości. 

Drzwi Otwarte 

7 marca br. w  Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 
w  Strzegomiu odbyły się 
Drzwi Otwarte, podczas 
których szkoła prezentowa-
ła swoją ofertę edukacyjną 
przyszłym uczniom. 

Dzień kobiet 

8 marca w  gminie Strze-
gom świętowano Dzień Ko-
biet. Niespodzianki czekały 
na strzegomianki w każdym 
wieku. 
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu od wielu 
lat realizuje program „Po-
moc państwa w zakresie 
dożywiania”, który nakła-
da na gminę obowiązek 
dożywiania dzieci oraz za-
pewnienia posiłku osobom 
jego pozbawionym. Jest to 
bardzo ważne zwłaszcza w 
rodzinach znajdujących się 
w trudnej sytuacji finan-
sowej, często niemających 
możliwości zapewnienia 
dzieciom norm żywienio-
wych. 

Rada Miejska w Strzegomiu 
w lutym 2014 r. podwyższyła 
kryterium dochodowe na oso-
bę w rodzinie, uprawniające 
do pomocy w formie jednego 
gorącego posiłku dziennie, 
albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywno-
ściowych. 

Dożywianiem objęte  są 
przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz szkoły 
średnie z terenu gminy Strze-
gom. Dożywianie w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 
realizuje firma PHU „KOBA”, 
wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego na 
lata 2017–2018. Natomiast 
uczniowie ze szkół ponad-
gimnazjalnych korzystają z 
posiłków w Barze „Natalia” 
na ul. Dąbrowskiego w Strze-
gomiu. 

Obiady sporządzane przez 
wykonawców są zgodne z nor-
mami określonymi w ustawie 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, zalecanymi nor-
mami żywieniowymi dla grup 
wiekowych dzieci szkolnych 
i spełniają normy określone 
przez Instytut Żywności i 
Żywienia dla dzieci i mło-
dzieży oraz spełniają wymogi 
żywieniowe zalecane przez 

Instytut Matki i Dziecka dla 
danej grupy wiekowej. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu opłaca po-
siłki dla uczniów uczęszcza-

jących do szkół poza gminą 
Strzegom. Na dzień dzisiejszy 
objętych programem doży-
wiania jest 120 dzieci z terenu 
całej gminy Strzegom. 

Przyjezdni objęli prowadzenie 
w 30. minucie, a gola strzelili 
z rzutu karnego. Gdy w 65. 
minucie drugą żółtą i w efekcie 
czerwoną kartkę otrzymał nasz 
defensor – Gołąbek, wydawało 
się, że AKS już się nie podniesie. 
Nic podobnego. Gospodarze 
mocno przycisnęli grającego 
w przewadze Górnika, cze-
go efektem była wyrównująca 
bramka, którą 5 minut później 
strzelił Alwin. Obaj bramkarze 
już do końca nie skapitulowali 
ani razu i sędzia zarządził serię 
jedenastek. 

Do stanu 3:3 wszyscy piłkarze 
strzelali bezbłędnie – u nas: A. 
Wasilewski, Skrypak i Du-
rajczyk. Pierwsi błąd popełnili 
goście, jednak strzelający potem 
Sobczak nie wyprowadził AKS-
-u na prowadzenie. Po 5 karnych 
był remis 4:4 – w ostatniej serii 
nie pomylił się M. Wasilewski. 
Chwilę później wałbrzysza-
nie wykorzystali dodatkową 
jedenastkę, a strzegomianie 
niestety nie. Próby nerwów nie 
wytrzymał Alwin i to Górnik 
Wałbrzych awansował do finału 
okręgowego Pucharu Polski.

Pierwszym ligowym rywalem 
AKS-u będzie Zamet Prze-
mków. Spotkanie odbędzie się 

w Strzegomiu w sobotę (18.03) 
– początek o godz. 15.00. Ser-
decznie zapraszamy.

Dożywianie dzieci

Odpadli z pucharów. Teraz liga

Programem bezpłatnego dożywiania objętych jest 120 dzieci z terenu całej gminy Strzegom

– Jestem dumny z chłopaków, bo mocno przeciwstawili się trzecioligowej drużynie – mówi trener

- Zostało ono podniesione 
do 150% kryterium docho-
dowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w formie 
dożywiania, tj. 771,00 zł na 
osobę w rodzinie – informuje 
Bożena Brańka, kierownik 
OPS Strzegom.

Wszystkie posiłki są przygotowywane przy bezwzględnym 
przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 
- Posiłki są pełnowartościowe pod względem odżywczym, 
różnorodne. Wykonawca przygotowuje posiłki dobrej 
jakości, o rzetelnej wadze. Oczekiwana średnia wartość 
energetyczna jednego zestawu obiadowego na poziomie 
minimum 1000 kcal. Są to 3 razy w tygodniu zupa z wkładką 
i pieczywem, 2 razy w tygodniu drugie danie, w tym jedno 
bezmięsne – wyjaśnia Agnieszka Kruk z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu.

11.03.2017 r. – 1/2 finału PP na szczeblu OZPN Wałbrzych
AKS Granit Strzegom S. A. – Górnik Wałbrzych 1:1 (0:1) karne 4:5

W półfinale Pucharu Polski na szczeblu OZPN Wałbrzych 
AKS Granit Strzegom S. A. uległ po serii rzutów karnych 
III-ligowemu Górnikowi Wałbrzych i odpadł z rozgrywek. 
Spotkanie odbyło się na tydzień przed inauguracją wio-
sennej części sezonu i było doskonałym przetarciem przed 
ligowymi meczami.
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Zapraszamy do nowej rubryki, w któ-
rej strzegomianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze Eugenia 
Zasińska – przewodnicząca Oddzia-
łu Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Strzegomiu. 

Miejsce urodzenia: Małopolska
Miejsce zamieszkania: oczywiście 
Strzegom
Hobby: podróże
Największy sukces: dobre relacje 
z rodziną i stworzenie aktywnej grupy 
w wieku senioralnym, która chętna jest 
do podejmowania nowych wyzwań 
Największa porażka: ciągły niedosyt 
w realizacji planów i marzeń zw. z or-
ganizacją PZERiI w Strzegomiu, któremu 
przewodniczę od 20 lat
Największe marzenie: podróż do Indii
Książka czy film: książka o tematyce 
historyczno-przygodowej
Gdyby przez jeden dzień wszystko 
zależało ode mnie, to chciałabym … 
obdarzyć każdego zdrowiem i radością
Co podoba się Pani w Strzegomiu? Są 
tacy, co narzekają, ja mam to szczęście, 
że w Strzegomiu spotykam samych 
życzliwych ludzi.
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? 
Nikt i nic nie jest w stanie mnie zde-
nerwować

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie…..

strzegom Horse Trials 2017 (17-21 maja)

Dysponujesz wolnym czasem? 
Lubisz być aktywny? Chcesz 
być częścią wielkiego wydarzenia 
sportowego? Kochasz jeździectwo 
i atmosferę zawodów? Chcesz zo-
baczyć z bliska wielkie wydarzenie 
od zaplecza? Jeśli tak, dołącz do 
nas, pomóż nam stworzyć zawody 
na najwyższym poziomie! Zostań 
wolontariuszem na Strzegom 
Horse Trials 2017!

Strzegom Horse Trials to naj-
większe zawody we wszechstron-
nym konkursie konia wierzchowe-
go w Polsce, które Ludowy Klub 
Sportowy Stragona organizuje na 
Hipodromie 
w  Morawie 
nieprzerwa-
nie od 2003 
roku. 

W   2 0 1 7 
roku w dniach 
17-21 maja br. Strzegom będzie 
gospodarzem piętnastej już edycji. 
Co roku gościmy na Dolnym 
Śląsku gwiazdy światowego wkkw 
- najlepszych jeźdźców naszego 
globu – mistrzów olimpijskich, 
mistrzów świata i Europy. 

W tym roku rozegranych zosta-
nie sześć konkursów międzyna-
rodowych o zróżnicowanym po-
ziomie trudności, w tym konkurs 
Pucharu Narodów - FEI Nations 
Cup™ Eventing. W ciągu pięciu 
dni na Hipodromie w Morawie 
wystartuje ponad 350 koni, po-
nad 250 zawodników z ponad 
20 krajów. 

Program Wolontariatu Strze-
gom Horse Trials został urucho-

miony w 2007 roku. W organiza-
cję czternastu edycji strzegomskich 
zawodów zaangażowało się już 
w sumie prawie 1000 wolontariu-
szy. Właśnie rozpoczął się nabór 
do Programu Wolontariat 2017!

- Zapraszamy młodzież, osoby 
dorosłe oraz seniorów. Dołącz 
do nas – nie ma znaczenia, czy 
jesteś osobą młodą lub starszą, 
mężczyzną czy kobietą, musisz 
mieć jedynie ukończone 18 lat. 
Podczas zawodów jest wiele 
rodzajów pracy i  zadań, gdzie 
potrzebne są różne umiejętności. 
Każda para rąk będzie potrzebna, 

zapraszamy 
do przesła-
nia aplikacji 
do progra-
mu – wyja-
śnia Agata 
Pniewska, 

koordynator Programu Wo-
lontariatu.

Potrzebna jest pomoc w biurze 
zawodów i  biurze prasowym, 
w  punktach informacyjnych 
i porządkowych, przy obsłudze 
informatycznej, przy konkursie 
ujeżdżenia, na crossie i parkurze 
przy pracach porządkowych, przy 
rozklejaniu plakatów i roznosze-
niu ulotek, przy transportach na 
lotnisko oraz przy wielu innych 
zajęciach. 

- Nie zapominajcie, że mimo 
obowiązków, które zostaną Wam 
przydzielone, wolontariat to super 
doświadczenie, nowe znajomości 
i dobra zabawa – dodaje Agata 
Pniewska. 

ruszył nabór wolontariuszy

Nabór do programu potrwa do 30 kwietnia 2017.
Regulamin programu wolontariat oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie www.StrzegomHorseTrials.pl

7 marca br. zmarł pierw-
szy biskup legnicki 
Tadeusz Rybak. 
Miał 88 lat. 
Pr z ez  13 
lat stał na 
czele die-
cezji, któ-
rą powołał 
papież Jan 
Pawe ł  I I . 
30 kwiet-
n i a 

2005 roku przeszedł na eme-
ryturę. 

Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w sobotę (11 marca) 
o  godz. 11.00. Biskup Tade-
usz Rybak spoczął w krypcie 
w katedrze legnickiej. 

25 marca 1992 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II ustanowił 
biskupa Tadeusza Rybaka 
pierwszym biskupem diecezji 
legnickiej. Uroczysty ingres 
odbył się 24 maja 1992 roku. 
Urząd biskupa legnickiego - 

z powodu osiągnięcia wie-
ku emerytalnego - pełnił 
do 30 kwietnia 2005 

roku, tj. dnia ingresu 
nowego biskupa le-

gnickiego Stefana 
Cichego. 

 Źródło 
i foto: 
www.

diecezja.
legnica.pl

zmarł bp Tadeusz rybak

Parafia pw. Chrystusa Króla 
w  Goczałkowie 5 marca br. 
przeżywała doniosłą uroczy-
stość - poświęcenie nowego 
krzyża przy cmentarzu para-
fialnym.

Ceremonia rozpoczęła się 
mszą św. pod przewodnictwem 
ks. Krzysztofa Zielińskiego, 
proboszcza miejscowej parafii. 
Rozpoczynając Eucharystię, ks. 
proboszcz serdecznie przywitał 
zastępcę burmistrza Strzegomia 
- Wiesława Witkowskiego, 
radnego Rady Miejskiej w Strze-
gomiu - Tadeusza Zarzyckiego, 
prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Goczałkowie - Sylwestra 
Tretera oraz wszystkich parafian 
tak licznie zgromadzonych na 
liturgii.

- Czas Wielkiego Postu jest 
szczególnym okresem, podczas 
którego wierni w sposób szcze-
gólny czczą i adorują Krzyż Pana 
Jezusa Chrystusa i dzień dzisiejszy 
dla naszej wspólnoty parafialnej jest 
dniem wyjątkowym, bowiem gro-
madzi nas przy nowo powstałym 
krzyżu, który po mszy św. zostanie 
poświęcony - podkreślał w trakcie 
nabożeństwa ks. Krzysztof Zie-
liński. - Krzyż został ufundowany 
przez radnego Tadeusza Zarzyc-
kiego, jednocześnie naszego para-

fianina, za co w imieniu własnym 
i wszystkich mieszkańców wsi 
Goczałków serdecznie dziękuję. 
Postawiony on został przy cmenta-
rzu parafialnym, w miejscu starego, 
który stał tam wiele lat. Serdecznie 
dziękuję również katechetce Ewie 
Miałkowskiej za udekorowanie 
krzyża na dzisiejszą uroczystość - 
dodał kapłan.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy 
zgromadzenia liturgicznego udali 

się procesyjnie na 
miejsce posta-

wionego krzyża, na skrzyżowaniu 
ulic: Strzegomskiej i Bocznej. Po 
jego poświęceniu i odśpiewaniu 
pieśni pasyjnych kwiaty złożył 
zastępca burmistrza Strzegomia. 
Na zakończenie uroczystości ks. 
proboszcz zaznaczył, że krzyż 
ma chronić goczałkowian od 
wszelkiego zła - powodzi, ognia 
i  innych kataklizmów. - Nasi 
mieszkańcy przechodząc obok 
niego nie powinni zapominać 
o oddawaniu czci Jezusowi Chry-
stusowi, natomiast kierujący po-
jazdami, spoglądając na ten krzyż, 
niech pamiętają o  bezpiecznej 
jeździe i przestrzeganiu przepisów 
drogowych - podsumował ks. 
Krzysztof Zieliński.

red

Poświęcenie krzyża w Goczałkowie
Nowy krzyż postawiony został przy cmentarzu parafialnym, w miejscu starego, który stał tam wiele lat

Biskup legnicki Tadeusz Rybak wielokrotnie gościł w Strzegomiu, zapisując się 
złotymi zgłoskami w historii naszego miasta. Warto wspomnieć, że 15 września 
2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, na prośbę biskupa legnickiego, podniósł 
do godności „Bazyliki Mniejszej” kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu. Ponadto, dekretem z dnia 1 marca 1997 r. ordynariusz diecezji 
legnickiej ustanowił w Strzegomiu nową parafię pod wezwaniem Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel.

Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców Goczałkowa zamówił radny 
Tadeusz Zarzycki. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się 
zaangażowali w przygotowanie tego święta – podkreśla radny. 
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MARZEC – KWIECIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

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? 
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

masz wpływ na gminny budżet!Burmistrz strzegomia informuje:

W związku z planowanym 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu programem dofinanso-
wującym usuwanie pieców 
stałopalnych na rzecz źródła 

ciepła gazowego lub elek-
trycznego, gmina Strzegom 
prosi mieszkańców o złoże-
nie deklaracji chęci skorzy-
stania z tego programu. 

Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” 
organizuje siedem 
warsztatów dla be-
neficjentów z terenu 
partnerstwa LGD.

Warsztaty będą dot. możli-
wości samozatrudnienia, roz-
woju prowadzonej działalności 
gospodarczej, utworzenia 

inkubatorów przedsię-
biorczości/ inkubato-
rów kuchennych.

Warsztaty dla miesz-
kańców naszej gminy 
odbędą się 27 marca 

br. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
początek o godz. 14:00.

Szczegóły na stronie: www.
strzegom.pl

złóż deklarację! nie czekaj

Termodernizacja podzielona 
jest na dwa etapy: Zakres prac 
1 etapu obejmuje przeprowa-
dzenie prac termomoderniza-
cyjnych w czterech placówkach 
oświatowych Gimnazjum nr 1, 
Gimnazjum nr 2, Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
Publicznym Przedszkolu nr 2 
w Strzegomiu. Planowany ter-
min: rozpoczęcie - marzec 2017 
r., zakończenie - 30 listopada 
2017 r. Etap II obejmuje ter-
momodernizację dwóch budyn-
ków oświatowych: Publicznego 
Przedszkola w Jaroszowie oraz 
Publicznego Przedszkola w Sta-
nowicach. Etap II wykonywany 
będzie w  formule zaprojektuj 
i  wybuduj. Planowany termin 
realizacji: rozpoczęcie - kwie-
cień 2017 r., zakończenie - 30 
maja 2018 r.

Celem projektu jest poprawa 
jakości powietrza na tere-

nie gminy Strzegom poprzez 
ograniczenie rocznego zużycia 
energii cieplnej oraz emisji 
szkodliwych gazów i pyłów do 
atmosfery oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej 
budynków oświatowych pod-
danych termomodernizacji. 
- Zakres prac termomoder-
nizacyjnych obejmuje m. in.: 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych, docieplenie stropodachu, 
docieplenie dachu, częściową 
wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie ścian, 
wykonanie tynków cienko-
warstwowych mineralnych, 
malowanie ścian z  zabezpie-
czeniem powłoką antygrafitti, 
wykonanie nowych obróbek 
blacharskich, wymiana rynien 
i  rur spustowych, wymiana 
parapetów zewnętrznych, wy-
konanie opaski, wykonanie co-
kołów – informuje Katarzyna 

Cioruń, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i  Zamówień Pu-
blicznych w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. - Dodat-
kowo w Gimnazjum Nr 2 oraz 
PSP 2 w  Strzegomiu będzie 
uregulowana instalacja c.o. 
W  Gimnazjum nr 1 oraz PP 
nr 2 w Strzegomiu nastąpi wy-

miana instalacji c. o. na nową. 
W  dwóch obiektach nastąpi 
wymiana źródeł ciepła na nowe 
oparte na energii odnawialnej: 
kocioł na biomasę– pellet 
w PP w Jaroszowie oraz pompę 
ciepła w PP w Stanowicach – 
dodaje Katarzyna Cioruń. 

red

rusza termomodernizacja
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych poddanych termomodernizacji

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W wyniku roztopów i kapryśnej pogody nawierzchnia drogi 
prowadzącej od skrzyżowania z  drogą wojewódzką nr 374 do 
firm i zakładów zlokalizowanych na ul. Olszowej w Strzegomiu 
uległa dużemu zniszczeniu. To niezbyt dobra wiadomość dla 
mieszkańców Domków, którzy ponownie będą musieli zmierzyć 
się z dużym hałasem i szumem przejeżdżających tirów.

W związku z tą sytuacją, niedawno posadowione znaki na 
ul. Olszowej zostały przykryte. Ze względu na prowadzoną 
tam działalność gospodarczą gmina musiała umożliwić do-
jazd do firm. - W chwili obecnej podjęliśmy natychmiastowe 
kroki zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej 
na budowę drogi. Po opracowaniu dokumentacji zostaną 
podjęte dalsze decyzje – informuje burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

tW

Tiry z powrotem na Olszowej

Na zlecenie gminy Strzegom 
zadanie wykonała specjalistycz-
na firma ze Świdnicy –Drze-
woznawca. Koszt – blisko 1 
tys. zł brutto. - Zakres przed-
miotu umowy obejmował: 
usunięcie posuszu, korektę tzw. 
wygonionych konarów, reduk-
cję niebezpiecznych konarów 
i wywóz oraz utylizację urobku 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Przypomnijmy, że to kolejne 
zabiegi pielęgnacyjne drzew 
w  naszej gminie. Całkiem 

niedawno miała miejsce ko-
rekta wiekowych platanów na 
terenie parku przy ul. Świd-
nickiej oraz na ul. Koszarowej 

w  Strzegomiu. Kolejne prace 
będą wykonywane w  parku 
w Goczałkowie. 
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Pielęgnacja wartościowego drzewa
Usunięcie posuszu, korekta tzw. wygonionych konarów czy redukcja niebezpiecznych konarów – to zakres prac

Warsztaty dla beneficjentów  
z terenu partnerstwa LGD 

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

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu to koszt ok. 5, 1 mln zł. Wartość dofinan-
sowania ok. 3,36 mln zł. 

Jak już wcześniej informowaliśmy, niebawem rozpoczną się 
prace związane z termomodernizacją budynków użytecz-
ności publicznej w gminie Strzegom, czyli czterech szkół 
i dwóch przedszkoli. 

Mający duże walory przyrodnicze klon jawor znajdujący 
się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 
Szkolnej w Strzegomiu przeszedł ostatnio zabiegi pielę-
gnacyjne.
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- Organizacje pozarządowe 
otrzymają środki z budżetu gmi-
ny m.in. na realizację zadań 
publicznych w zakresie prowa-
dzenia systematycznych zajęć 
sportowych mających na celu 
rozwój umiejętności sportowych 
z uwzględnieniem działań skie-
rowanych do dzieci i młodzieży 
oraz w zakresie organizacji im-
prez, widowisk sportowych lub 
sportowo-rekreacyjnych – mówi 
Magdalena Kuczyńska, pełno-
mocnik burmistrza Strzegomia 
ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Największym beneficjentem 
środków w tym roku będzie Lu-
dowy Klub Sportowy „Stragona”, 
który otrzyma dotację w wyso-
kości 400 tys. zł na organizację 
sierpniowych Mistrzostw Europy 
we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego” w Mora-
wie. Największy klub sportowy 
w  gminie – Amatorski Klub 
Sportowy będzie realizował ca-
łoroczne szkolenie dzieci i mło-
dzieży w formie systematycznych 
zajęć sportowych w dyscyplinach: 
judo, piłka siatkowa, piłka nożna, 
łucznictwo, tenis stołowy, wspi-
naczka, lekkoatletyka za kwotę 
350 tys. zł. Swoją działalność 

związaną z popularyzacją piłki 
nożnej będzie także kontynu-
ować Ludowy Klub Sportowy 
Herbapol (dotacja 30 tys. zł na 
zadanie pt. „Nikt kolegów i nikt 
mnie, kopię piłkę, bo tak chcę”), 
Jaroszowski Klub Sportowy 
Unia Jaroszów (dotacja 30 tys. 
zł), Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Kostrza (dotacja 10 tys. zł; 
„Piłka nożna – moja najwięk-
sza pasja”). Gmina Strzegom 
wsparła także kwotą 6 tys. zł 
Klub Sportowy Start Strzegom 
w zakresie prowadzenia syste-
matycznych treningów (trójbój 
siłowy, kulturystyka, fitness), 
Ludowy Klub Sportowy „Stra-
gona” - przy wsparciu 20 tys. zł 
dotacji - będzie prowadzić dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Strzegom Szkółkę Jeździecką, 
a  także nowe Stowarzyszenie 
Tatami Strzegom (dotacja 13 
tys. zł) w zakresie prowadzenia 
systematycznych treningów judo 
dla dzieci i młodzieży. 

W  tym roku odbędzie się 
także „XIX Międzynarodowy 
Memoriał Judo im. Edwarda 
Brzegowego” (dotacja 12 tys. 
zł). Miłośników biegania i spor-
tów hippicznych z  pewnością 
ucieszy fakt, że po raz kolejny 

odbędzie się impreza biegowa 
„Strzegomska dwunastka – bie-
gajmy razem (dotacja 14 tys. zł), 
a także wielka impreza sportowa 
„Strzegom Horse Trials” (dotacja 
100 tys. zł). 

Dofinansowanie otrzymały 
także projekty związane z popu-
laryzacją kultury i  dziedzictwa 
narodowego, a wśród nich „Święto 
Chleba” w Stanowicach (dotacja 
1,5 tys. zł), którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko 
– Gminnego w Strzegomiu po 
raz kolejny przygotuje widowi-
sko teatralne pt. „Młodzieżowy 
świat teatru. Edukacja przez gest 
i słowo” (dotacja 17 tys. zł). Miesz-

kańcy Strzegomia będą mogli 
skorzystać z ciekawych wyjazdów 
do dolnośląskich teatrów i opery 
w  ramach tegorocznej edycji 
„Strzegomskiej Loży Melomana”. 
Zadanie to przy wsparciu dotacji 
w wysokości 4,4 tys. zł zorgani-
zuje Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w  Gminie Strzegom 
„Akcja”. Kolejnym ciekawym 
przedsięwzięciem Stowarzysze-
nia „Akcja” będzie realizacja 
nowego zadania, z  zakresu 
popularyzacji i  ochrony ele-
mentów tradycyjnej kultury ze 
szczególnym uwzględnieniem 
folkloru, w  ramach którego 
zaplanowano udział w festiwalu 
„Balkan Folk Fest 2017” (dota-
cja 18 tys. zł).

mks 

Zdarzenie jest o tyle istotne 
dla naszego miasta, że praw-
dopodobnie po raz pierwszy 
egzamin odbył się w  Gra-
nitowym Sercu Polski. Do 
Strzegomia zjechali kamie-
niarze z  całego kraju, by za-
prezentować komisji swoje 
umiejętności praktyczne oraz 
pochwalić się teoretycznym 

przygotowaniem. Pomimo 
wielu podchwytliwych pytań, 
zdający nie zawiedli i wyjechali 
z dyplomami mistrzowskimi. 
W komisji zasiedli mieszkań-
cy Strzegomia, mistrzowie 
kamieniarscy: Michał Firlej 
(przewodniczący), Krzysztof 
Skolak, Albert Janicki oraz 
Stanisław Sitarz.

milion dla nGO

mistrzowskie egzaminy kamieniarzy

Największym beneficjentem środków w tym roku będzie LKS „Stragona”, który otrzyma 400 tys. zł

Do Strzegomia zjechali kamieniarze z całego kraju, by zaprezentować komisji swoje niemałe umiejętności 

Co w ostatnim czasie zaobser-
wowało czujne oko kamer miej-
skiego monitoringu? 15 lutego 
na strzegomskim Rynku kierujący 
pojazdem marki Toyota nie ustą-
pił pierwszeństwa prawidłowo 
przechodzącej przez oznakowane 
przejście dla pieszych kobiecie. 
W wyniku tego zdarzenia kobieta 
złożyła zawiadomienie o popeł-
nieniu wykroczenia w Komisaria-
cie Policji w Strzegomiu. 

20 lutego Urząd Miejski został 
powiadomiony przez Sąd Rejono-
wy VI Wydział Karny w Świdnicy 
o prawomocnym wyroku w spra-
wie dewastacji ławki znajdującej 
się na ul. Czerwonego Krzyża 
przy placu zabaw.

24 i 28 lutego powiadomiono 
Policję o pojazdach par-
kujących na zakazie 
zatrzymywania 
się ul. Świd-
nickiej obok 
pobl iskiego 
sklepu.

2 5  l u t e go 
stwierdzono, że 
mężczyzna zanie-
czyścił moczem przy-
stanek autobusowy znajdujący 
się na ul. Leśnej w Strzegomiu. 
Następnie ten sam mężczyzna 
pojawił się na przystanku. Na 
miejsce wezwano patrol Policji, 
który przeprowadził czynności 
służbowe.

1 marca zaparkowano pojazdy 
na zatoczce przeznaczonej dla 
wysiadających na ul. Leśnej, tym 
samym nie zastosowano się do 
znaku „Przystanek autobusowy”.

1 marca na placu zabaw przy ul. 
Czerwonego Krzyża stwierdzono, 
że młody mężczyzna niewłaściwie 

huśta się na huśtawce, co mogło 
skończyć się jej uszkodzeniem. 
Natomiast młoda kobieta próbo-
wała wyryć w drewnianej listwie 
zjeżdżalni napis. Z w/w osoba-
mi przeprowadzono rozmowę 
ostrzegawczo – profilaktyczną. 
Młodzi ludzie przeprosili za swoje 
zachowanie.

6 marca zauważono dzieci bie-
gające po drewnianym ogrodzeniu 
okalającym plac zabaw w parku 
„Strzegomskie Planty”. Z uwagi 
na grożące im niebezpieczeństwo, 
wezwano patrol Policji, który na 
miejscu przeprowadził z nimi 
rozmowę.

7 marca wezwano patrol Policji 
na ul. Czerwonego Krzyża, gdzie 
trzej mężczyźni spożywali alkohol 

blisko placu zabaw.
7 marca powia-
domiono KP 

S trzegom o 
pojazdach za-
parkowanych 
w Rynku w 

miejscach do 
tego nie wyzna-

czonych. Interwe-
niowali Policjanci z sekcji 

Ruchu Drogowego.
8 marca wezwano patrol Policji 

do kobiety i mężczyzny, którzy 
spożywali alkohol na ul. Czerwo-
nego Krzyża przy placu zabaw.

9 marca interweniowali poli-
cjanci w stosunku do 3 młodych 
mężczyzn, którzy zanieczyścili 
ławkę butami na ul. Czerwonego 
Krzyża przy placu zabaw.

Na przełomie miesiąca lutego/
marca udostępniono poczekalnię 
przystanku autobusowego dla 
osoby bezdomnej w godzinach 
nocnych.

W ubiegłym roku w  ramach 
programu „Wygraj z rakiem” prze-
badano w Strzegomiu 60 osób. 
30 osobom pobrano materiał do 
badania histopatologicznego. 

Pacjenci z  rozpoznanymi 
chorobami onkologicznymi 
zostali skierowani do specja-
listycznych ośrodków onko-
logicznych i  poddani dalszej 
terapii. Uczestnicy programu 
z  jednostkami chorobowymi 
nieonkologicznymi są pod stałą 
opieką lekarzy POZ Strzegom-

skiego Centrum Medyczno-
Diagnostycznego.

- Biorąc pod uwagę wyniki 
obecnych badań oraz tych z  lat 
poprzednich uważam, że program 
jest bardzo potrzebny w krzewie-
niu kultury zdrowotnej w gminie 
Strzegom. Dziękuję burmistrzowi 
i radnym za wspieranie walki z ra-
kiem i przyznanie środków finan-
sowych na ten cel – informuje dr 
Dariusz Gajecki, prezes zarządu 
Strzegomskiego Centrum Me-
dyczno-Diagnostycznego. 

Okiem miejskiego monitoringu

„Wygraj z rakiem”

Polecamy oglądanie materia-
łów filmowych, które sukce-
sywnie pojawiają się na an-
tenie Telewizji Internetowej 
Strzegom.

Warto zobaczyć m. in. relację 
z II strzegomskiego biegu upa-
miętniającego Żołnierzy Wyklę-
tych i nadania strzegomskiemu 
rondu (koło Lidla) imienia 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, materiały o nowych 
pojemnikach na szkło w gminie 
Strzegom, reformie oświaty 
i  nowej świetlicy szkolnej na 
terenie PSP nr 2. Szczególnie 
polecamy reportaż dot. spektaklu 
z okazji „Dnia Kobiet”, który od-
był się 6 marca w Strzegomskim 
Centrum Kultury i  news dot. 
pozyskania przez strzegomski 
samorząd ogromnej dotacji na 

budowę nowoczesnego przed-
szkola. 

Już wkrótce na antenie TIS 
pojawią się materiały dotyczące 

termomodernizacji aż budynków 
oświatowych i budowy przyszkolnej 
pływalni „Dolnośląski Delfinek”.
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Informacja zawarte w „Kopercie 
życia” mogą uratować życie, są nie-
zmiernie ważne przede 
wszystkim dla osób sa-
motnych, zmagających 
się z chorobą. „Koperta 
życia” to zestaw składa-
jący się z: plastikowej 
koperty oznaczonej 
naklejką „Koperta ży-
cia”, ankiety i naklejki 
do umieszczenia na 
drzwiach lodówki.

Na podstawie ankiety pacjent 
przygotowuje informację na temat 
stanu swojego zdrowia: chorób 
na które cierpi, przyjmowanych 
lekarstw, skłonności do uczuleń, 

podaje również numery telefo-
nów do najbliższej rodziny lub 

opiekunów. Umiesz-
czenie „Koperty ży-
cia” w lodówce, czyli 
miejscu widocznym i 
dostępnym umożliwia 
ratownikom szybki do-
stęp do podstawowych 
informacji o pacjencie. 
Wśród podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej „Koperty życia” będą 
dostarczane przez opiekunki i 
pracowników socjalnych.

O „Kopertach życia” poinfor-
mowani są ratownicy medyczni 
i placówki służby zdrowia obsłu-

gujący gminę Strzegom.
Koperty można otrzymać w:

• Urzędzie Miejskim - Wydziale 
Obsługi Interesanta,

• Strzegomskim Centrum Me-
dycznym w Strzegomiu przy 
ul. Witosa 7,

• Przychodni „Zdrowie” w Strze-
gomiu przy ul. Kościelnej 4,

• Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu przy ul. Armii 
Czerwonej 23,

• Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Strzegomiu przy ul. Armii 
Krajowej 23.
„Koperty życia” są również do-

stępne u sołtysów wszystkich wsi 
gminy Strzegom.

nowości na antenie TV strzegom!Odbierz kopertę ratującą życie
Jakie materiały ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej? Umieszczenie koperty w miejscu widocznym umożliwia dostęp do informacji 

Gmina Strzegom wspiera realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe. Po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert, 
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono 
kwotę ponad 990 tys. zł, a na realizację zadań z zakresu kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego ponad 40 tys. zł. 

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

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej i Dolno-
śląska Izba Rzemieślnicza 25 lutego br. przeprowadzili 
egzaminy mistrzowskie w zawodzie kamieniarz.

W 2016 r. na realizację programu przeznaczono 30 tys. zł, w tym – 50 tys. 
zł. Tegoroczny realizator programu będzie znany do końca marca br., kiedy 
to zostanie rozstrzygnięty konkurs.

Przypominamy, że gmina Strzegom realizuje inicjatywę skierowaną do osób starszych, samot-
nych i chorych. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w „Koperty życia”, które pomogą ratow-
nikom medycznym i innym placówkom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Piotr: dzień dobry panie burmi-
strzu! właśnie jestem po lekturze 
uchwały dotyczącej płatnego par-
kowania w strzegomiu. mam 
pytanie - czy obywatele i kierowcy 
podróżujący samochodami na 
np. niemieckich rejestracjach są 
zwolnieni z opłaty parkingowej? 
nie doczytałem w uchwale, by 
tak było. dlaczego osoby spraw-
dzające bilety z parkometrów nie 
reagują, wystawiając wezwanie 

do zapłaty (karę za nie opłacenie) 
miejsca parkingowego? nie piszę, 
by zrobić komuś na złość, lecz 
chodzi mi o zwykłe, równe trak-
towanie. Przykładem jest (rzecz 
była 3 tygodnie temu) samochód 
na niemieckich numerach reje-
strach - stał na ul. Paderewskiego 
prawie pół dnia bez biletu nawet 
za pół godziny parkowania, a ja 
mieszkaniec gminy muszę za te 
pół godziny zapłacić. i nie chodzi o 
płacenie, tylko o to, by płacili wszy-
scy. szczerze mówiąc argument, 
że to gość do mnie nie przemawia, 
ponieważ nas Polaków w niem-
czech nie traktują jak gości. Proszę 
o odpowiedź i zwrócenie uwagi na 
temat egzekwowania płatności za 
parking 

Ma pan rację, że wszyscy po-
winni być równo traktowani. Pro-
siłem by zwrócić uwagę osobom 
zatrudnionym na parkingu.

stragonaman: Panie burmistrzu 
- czy na takim etapie, jaki jest 
obecnie, to koniec remontu wia-
duktów? bo jak widać jeden jest 
w pełni pomalowany, drugi tylko 
mur, trzeci na grabach nie zaczę-
ty. A co z rewitalizacją estakady? 
do kiedy jest przewidywany 
całkowity remont, o którym była 

mowa w ubiegłym roku, że koniec 
prac nastąpi do końca ubiegłego 
roku. 

Wiadukt na ul. Kasztelańskiej 
przeszedł kapitalny remont, tak 
jak na ul. Koszarowej i ul. We-
sołej. Barierki na estakadzie 
zostały uzupełnione. Wiadukty 
na ul. Świdnickiej i ul. Dolnej 
pozostaną w takim stanie, jak są w 
chwili obecnej. Kolej nie planuje 
dalszego remontu. Z przykrością 
informuję, że wiadukt na ul. Ko-
szarowej został już wymalowany 
różnymi bohomazami. 

Palacz: witam, w jakiej wysokości 
planowane są dopłaty do wymiany 
pieców węglowych? 

W chwili obecnej zbieramy 
wnioski i czekamy na informacje 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, co do programu 
dopłat, który ma być ogłoszony 
przez tę instytucję. Wtedy to 
podejmiemy decyzję, ile będzie 
wynosił wkład gminy. 

miciu: czy będzie remont na-
wierzchni drogi na ul. św. jadwigi 
podczas planowanego remontu? 

Tak. Będzie remont nawierzch-
ni ul. Św. Jadwigi, remont chod-

nika od strony cmentarza oraz 
zostanie zainstalowane także 
nowe oświetlenie ledowe. Wyre-
montowany zostanie także murek 
od cmentarza żydowskiego do ul. 
Szarych Szeregów.

sąsiadka: „w związku z powyż-
szym, nie obejmuje „wysokości” 
budynku ul. św. jadwigi 12”. to 
rozumiem dlaczego zatoczki nie 
może być przy nr 12, ale co z nr 10 
na ul. św. jadwigi ? 

W miejscu wskazanym w e-
mailu, tj. naprzeciwko budynku 
nr 10 na ul. Św. Jadwigi nie ma 
możliwość wykonania zatoki do 
parkowania. Spowodowane jest 
to tym, że realizowana w 2014 r. 
inwestycja polegająca na ,,Prze-
budowie dróg gminnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów po-
wojskowych – ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w Strzegomiu” została 
zakończona na wysokości bu-
dynku 12 szerokim chodnikiem 
z kostki betonowej. W związku 
z powyższym w projekcie na 
,,Remont chodnika przy ul. 
Św. Jadwigi w Strzegomiu” na 
wysokości budynku nr 10 zapro-
jektowany został chodnik o po-
dobnych parametrach. Chodnik 

zostanie zakończony i oddzielony 
wjazdem na posesje. Droga na 
wysokości budynku nr 10 i 12 
stanowi obręb skrzyżowania i 
tworzenie zatok będzie stwarzało 
niebezpieczeństwo ruchu. Spo-
woduje to, że po zakończeniu in-
westycji powstanie jeden chodnik 
tej samej szerokości ,,zamknięty” 
istniejącym wjazdem do posesji 
nr 10. 

mieszkanka 123: witam, chcia-
łabym się dowiedzieć, w jakiej 
kolejności dostaje się mieszkania 
komunalne - czy począwszy od 
pierwszej osoby na liście, czy jak? 
osoby będące na liście niżej ode 
mnie dostały już klucze do miesz-
kań, a ostatnio także osoba niebę-
dąca na liście dostała propozycję 
mieszkania w strzegomiu. ja 
jestem wyżej od tych osób na liście, 
a w dalszym ciągu nie dostałam 
żadnej propozycji i ciągle słyszę, 
że muszę dalej chodzić i że nie ma 
mieszkań w strzegomiu. Proszę 
o odpowiedź.

Wszyscy w kolejności dostali 
propozycję otrzymania kawalerki 
w Rusku, jednak do tej pory nikt 
nie przyjął tej propozycji. Dlate-
go zaczynamy proponować ten 
lokal również osobom spoza listy, 

tak aby jak najszybciej zasiedlić 
to mieszkanie. Niemniej, tryb 
otrzymania lokalu do remontu we 
własnym zakresie jest cały czas 
taki sam: ogłoszenie o zamiarze 
przekazania lokalu, opinia ko-
misji ds. mieszkaniowych i przy-
dział. Wielokrotnie podkreślamy, 
iż osoby na liście nie muszą – jak 
to pani nazwała – chodzić. Fakt 
jest taki, że wszyscy praktycznie 
chcą otrzymać mieszkanie w 
Strzegomiu i stąd ten długi czas 
oczekiwania. Od początku tego 
roku gmina przejęła 1 kawalerkę 
na ul. Górniczej, na ul. Wolskiej, 
w Stanowicach i Rusku. 

jacek: witam. Ponownie kieruję 
pytanie do pana. kiedy i ile razy 
tym roku urząd zamierza dopro-
wadzić ul. wodną w strzegomiu 
do normalnego użytkowania? 
zapewne pamięta pan moje ciągłe 
pytania o nawierzchnię tej drogi. 
również chciałbym przypomnieć 
o jej obniżeniu, aby woda nie 
zalewała posesji przyległych do 
drogi, gdyż może to zakończyć się 
postępowaniem ubezpieczenio-
wym. Pozdrawiam.

Ziemia musi obeschnąć i do-
piero wtedy ruszymy z remon-
tem.

16 lutego br. zarząd PZE-
RiI w Strzegomiu zorga-
nizował bal karnawałowy, 
w którym uczestniczyło 70 
osób. Wszystkim uczestni-
kom balu udzielił się dobry 
nastrój i humor. - Muzyka i 
śpiew potrafią przenieść w 
lata młodości, a taniec - jako 
dobra gimnastyka - pozwala 
utrzymać sylwetkę w dobrej 
kondycji - podkreśla Eugenia 
Zasińska, przewodnicząca 
związku.

7 marca natomiast w sali balowej 
SCK II odbył się „Dzień Kobiet”, 
w którym wzięło udział aż 130 
kobiet. Podczas imprezy wystąpiła 
grupa teatralna ze Świdnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
która przeniosła wszystkich w 
lata 60. XX w., kiedy to pojawiły 
się pierwsze programy telewizyjne 
nadawane przez Telewizję Polską. 
Dodajmy jeszcze, że oprócz wielu 
życzeń panie otrzymały słodkości 
od władz Strzegomia i zarządu 
PZERiI. 

nasi emeryci bawią się w najlepsze
Podczas imprezy zorganizowanej z okazji „Dnia Kobiet” wystąpiła grupa teatralna ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kto powiedział, że jesień życia musi być nudna i szara? 
Członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu udowad-
niają, że potrafią świetnie się bawić, a swoim optymizmem 
i humorem zarażają wszystkich wokół.
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Jego okręg obejmuje aż 6 wsi: 
Goczałków Górny, Godzieszó-
wek, Graniczną, Wieśnicę, Że-
lazów i Żółkiewkę. Jak podkreśla 
radny, we wszystkich tych sołec-
twach w ostatnim okresie udało 
się zrealizować wiele inwestycji, 
dzięki którym znacząco podniósł 
się poziom życia mieszkańców. – 
Cieszę się z remontu drogi gmin-
nej w  Goczałkowie 
Górnym. Wymagała 
ona natychmiastowej 
modernizacji. W Gra-
nicznej oprócz placu 
zabaw powstała także 
siłownia zewnętrzna 
i  nowoczesne boisko 
sportowe. W Wieśnicy 
udało się wyremonto-
wać zaplecze socjalne 
w  świetlicy wiejskiej i ko-
tłownię, poza tym uporząd-
kowano – m. in. przy moim 
wkładzie finansowym - 

plac przy przystanku autobuso-
wym. Miejsce to wygląda teraz 
bardzo schludnie, posadzono zie-
leń i wysypano grys. W Żółkiewce 
wybudowano drogę dojazdową do 
pól i wyremontowano świetlicę 
wiejską (tę część, gdzie była kiedyś 
szkoła). W planach, z  funduszu 
sołeckiego, jest jeszcze droga pro-

wadząca do świetlicy 
i plac z kostki grani-

towej w bezpośred-
nim jej są-
siedztwie. 
W   Ż e -

l a z o w i e 
wykonano 
d r o g ę  d o 

tzw. „białe-
go budynku”. 
Mieszkańcy 
czekają teraz na 
jej oświetlenie 
z  funduszu so-
łeckiego. Ponad-

to zmodernizowano tam Stację 
Uzdatniania Wody, dzięki czemu 
poprawiła się jakość wody i para-
metry ciśnienia. Godzieszówek 
wkrótce czekają niemałe zmiany. 
Jest już projekt zw. z  budową 
kanalizacji, na którą od dawna 
czekają mieszkańcy tego sołectwa. 
Teren przyszłego placu zabaw bę-
dzie ogrodzony, pojawi się również 
siłownia zewnętrzna. Wkrótce 
nową elewację zyska budynek 
świetlicy wiejskiej – wylicza Ry-
szard Żmijewski. – Dodam jeszcze, 
że w planach jest budowa świetlic 
wiejskich w Goczałkowie Górnym 
i Żelazowie – informuje radny. 

Ryszardowi Żmijewskiemu 
bardzo zależy na szeroko pojętym 
bezpieczeństwie, ładzie i porządku 
publicznym w gminie Strzegom, 
stąd też z pozostałymi radnymi tej 
komisji odbywa szereg spotkań w 
terenie, omawiając najważniejsze 
zagadnienia w w/w kwestiach. 

Radny wielokrotnie spotyka się 
też z mieszkańcami i bardzo czę-
sto uczestniczy w różnych impre-
zach integracyjnych. Warto tutaj 
wspomnieć m. in. o Turnieju Wsi 
Graniczna– Wieśnica, Turnieju 

Wsi Godzieszówek – Modlęcin, 
Dniu Mieszkańca Wsi Goczał-
ków Górny i Dniu Mieszkańca 
Wsi Żółkiewka. 

Jedną z największych pasji Ry-
szarda Żmijewskiego jest sport. 
Wiele lat zasiadał w zarządzie 
Amatorskiego Klubu Sportowego 
w Strzegomiu, wspierał finansowo 
sekcję piłki nożnej, angażował 
się w organizację wielu imprez 
i wydarzeń sportowych. Wielką 
satysfakcję sprawiła mu ubiegło-
roczna modernizacja Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu, który – jak zaznacza - jest 
wizytówką naszej gminy. Warto 
wspomnieć, że od wielu lat Ry-
szarda Żmijewskiego można 
spotkać na trasach biegowych, 
głównie maratonów. Ukończył 
już maratony m. in. w Nowym 
Jorku, Rio de Janeiro i Sydney. 
Teraz przygotowuje się do biegu 
maratońskiego w Chicago, który 
odbędzie się w październiku 2017 
r. Trzymamy kciuki za ukończenie 
tego jednego z najsłynniejszych na 
świecie biegów na dystansie 42 km 
195 m przez naszego radnego. 

tW

r Adni 

Ponadto radni przegłosowali 
m. in. zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gmi-
ny Strzegom na lata 2017-
2025 i  zmiany budżetu gmi-
ny Strzegom na lata 2017 
r. - W  związku z  wieloma 
zadaniami inwestycyjnymi 
potrzebnymi dla naszego spo-
łeczeństwa konieczne było 
zabezpieczenie środków 
finansowych na doku-
mentacje projektowe. 
Chodzi m. in. o przebu-
dowę chodnika przy ul. 
Kościuszki w  Kostrzy, 
przebudowę chodnika 
w Granicy, przebudowę 
ul. Dolnej w  Strzego-
miu, budowę świetlic 
wiejskich w Goczałko-
wie Górnym, Morawie 
i  Żelazowie, a  tak-
że wykonanie szatni 
kontenerowej na bo-

iskach sportowych w Sta-
nowicach i Kostrzy – in-

formuje 

b u r m i s t r z  S t r z e -
gomia, Zbigniew 
Suchyta. – Radni 

z a b e z p i e c z y l i 
też środki na 

budowę miejsca pełniącego 
funkcje rekreacyjne w Goczał-
kowie – chodzi o plac zabaw 
i  mini siłownię zewnętrzną. 
Gmina planuje złożyć wniosek 
o dofinansowanie tego zadania 
inwestycyjnego w  ramach 
konkursu „Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi” – dodaje burmistrz.

Podjęto także uchwały dot. 
określenia kryteriów wraz 
z  liczbą punktów w  postę-
powaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół pod-

stawowych prowadzonych 
przez gminę Strzegom oraz 
dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów; regulaminu 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego 
z zakresu wychowania przed-
szkolnego oraz kryter iów 
wyboru ofert; ustalenia zasad 
zwrotu udzielonych zasiłków 
okresowych i  zasiłków ce-
lowych przyznawanych pod 
warunkiem ich zwrotu; zmia-

ny uchwały w sprawie poboru 
w  drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i  le-
śnego oraz przyjęcia „Progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Strzegom 
w 2017 roku”.

Szczegółowe informacje 
znajdują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

tW

Okiem ryszarda Żmijewskiego
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Ryszard Żmijewski

Medal „Pro Patria” wręczono staroście świdnickiemu – Piotrowi Fedorowiczowi za pomoc i wsparcie, jakiego udziela Sybirakom

Obradowali strzegomscy radni
We wtorek, 14 marca br. odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Radni podjęli 7 uchwał. Na początku wtorkowego posiedzenia miała miejsce miła 
uroczystość związana z wręczeniem medalu „Pro Patria” staroście świdnickiemu – Pio-
trowi Fedorowiczowi. Starosta otrzymał medal z rąk Jerzego Orabczuka – prezesa Koła 
Sybiraków w Strzegomiu za duże zaangażowanie, pomoc i szeroko pojęte wsparcie Kół 
Sybiraków w Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu.

Radny Ryszard Żmijewski na co dzień pracuje w  trzech 
komisjach: d/s Wsi, Bezpieczeństwa, Ładu i  Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Środowiska, a  także Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Obecna kadencja jest dla niego drugą, 
poprzednio był radnym w latach 2006-2010. 
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- 2 7 . 0 3 . 2 0 1 7  r. ,  g o d z . 
10:00/  Sa la  widowi-
skowa SCK/ Między-
narodowy Dzień Teatru 
„Turniej wiedzy o  Te-
atrze”

-  2 8 . 0 3 . 2 0 1 7  r. , go d z . 
10:00/ Sala widowisko-
wa SCK/ Konfrontacje 
Artystyczne Przedszko-
laka

-  2 9 . 0 3 . 2 0 1 7  r. ,  g o d z . 
10:00/ Sala widowisko-
wa SCK/ „Władca skar-
petek” – Przedstawienie 
dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Lalki i  Aktora 
z  Wałbrzycha/ bi lety 
w  cenie: parter 12 zł, 
balkon 10 zł

- 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7  r. ,  g o d z . 

16:00/ CAS „Karmel”/ 
S po tkan i e  w   K lub i e 
Melomana „Z  teatrem 
w tle”

- 3 1 . 0 3 . 2 0 1 7  r. ,  g o d z . 
10:00/ Hol wystawowy 
SCK/ Wernisaż wysta-
wy prac plastycznych 
„Ulubieńcy spektakl i 
teatralnych”

- 0 1 . 0 4 . 2 0 1 7  r. ,  g o d z . 
18:00/  Sa la  widowi-
skowa SCK/ Przedsta-
wienie  w  wykonaniu 
Sekcji Teatralnej Strze-
gomsk iego  Cent r um 
Kul tur y  pt . „Zak lęc i 
w  Kamieniu”, cena bi-
letu: 5 zł

serdecznie 
zapraszamy!

kultur A

Wygra j  we j ś c iówk i  
do kina sck! 
PYTANIE KONKURSOWE 
TYGODNIA:
Kto zagrał główną rolę kobiecą w filmie 
pt. „La La Land”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na film 
pt. „La La Land” wyświetlany w dniach 17 i 18 marca 
2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

„LA LA LAND”
18 marca, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
21 marca, godz. 18.00 
bilet: 10 zł

„MARIA SKŁODOWSKA-CU-
RIE”
21 marca, godz. 12.00 
bilet: 10 zł

„BARBIE W ŚWIECIE GIER ”
(dubbing )
25 marca, godz. 15.00
26 marca, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„PORADY NA ZDRADY”
25 marca, godz. 18.00
26 marca, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

co w kinie sck?

k o n k u r s ! k o n k u r s ! k o n k u r s ! k o n k u r s ! 

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na realizację programu 
z zakresu promocji czytelnictwa 
pt. „Dom Bajek”. 

- W ramach tego programu 
będą odbywały się w bibliotece 
zajęcia dla najmłodszych dzieci, 
które nie są objęte edukacją 
przedszkolną. Zajęcia poprzez 
gry i  zabawy będą rozwijały 
u dzieci umiejętności poznawcze, 
społeczne, będą też rozbudzały 
wyobraźnię, naturalną ciekawość 
świata oraz będą kształtowały 
nawyk obcowania z książką od 
najmłodszych lat – mówi Ka-
tarzyna Wójcik, dyrektor pla-

cówki. Dzieci będą uczestniczyły 
w programie wraz z  rodzicami 
lub innymi opiekunami. Zajęcia 
będą odbywać się w każdy piątek 
o godzinie 10.00. Program będzie 
realizowany do końca grudnia 
2017 r. Zapraszamy!

„Ślady Getta” to nowa eks-
pozycja czasowa udostępniona 
w  Muzeum od 2 marca 2017 
roku. W  przygotowaniu wy-
stawy Żydowski Instytut Hi-
storyczny wykorzystał bogaty 
materiał ikonograficzny oraz 
fragmenty osobistych relacji 
i  pamiętników pokazujących 
prawdę o zagładzie i walce Ży-

dów w warszawskim getcie. Jej 
ciekawe uzupełnienie stanowią 
współczesne fotografie ulic 
i  podwórek Warszawy, gdzie 
w  czasie II Wojny Światowej 
„skonało ludzkie sumienie”. 
Ekspozycja w polskiej i angiel-
skiej wersji językowej, będzie 
dostępna w  Muzeum Gross-
Rosen do 7 maja 2017 r.

Dom Bajek w strzegomiu

„Ślady Getta”w Gross-rosen

Pewnego dnia 
Pola znajduje w In-
ternecie  zdjęcie 
swojego ukocha-
nego z inną kobietą. 
W jednej chwili cały 
jej świat rozsypuje 
się niczym zamek 
z  piasku. Zdrada 
ukochanego tylko 
uwidacznia pustkę, 
w  którą zamieniło 
się jej życie w bla-
sku fleszy. 

Agnieszka Olejnik w  spo-
sób niezwykle przekonujący 

ukazuje zarówno 
n a j c z a r n i e j s z y 
smutek, jak i  bu-
dzącą się na nowo 
nadzieję i  radość 
życia. „A  potem 
przyszła wiosna” 
t o  p r z e p i ę k n a 
opowieść o  tym, 
co w życiu jest na-
prawdę ważne.

Życzę miłej lek-
tury! 

maria Pińkoska 
z Biblioteki Publicznej 

w kostrzy

spotkania z teatrem

co w życiu jest tak naprawdę ważne?

To będzie prawdziwa uczta dla miłośników teatru. Nie zabraknie konkursów i występów!

Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „A potem przyszła wiosna” Agnieszki Olejnik

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza na „Strze-
gomskie spotkania z teatrem”. Poniżej przedstawiamy 
szczegółowy program. 

Pola Gajda jest znaną aktorką. Jak przystało na prawdziwą 
gwiazdę, żyje w zawrotnym tempie: praca na planie, wywia-
dy, imprezy u producentów i związek z celebrytą. Jej życie nie 
jest jednak wyłącznie pasmem sukcesów i radości, bowiem 
prześladuje ją wścibski paparazzo. 
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Z uśmiechem witano kurierów 
z paczkami. Do szkół dotarły już 
tablice interaktywne, projektory 
multimedialne, szafy mobilne 
na laptopy, laptopy dla uczniów 
i  nauczycieli oraz pomoce dy-

daktyczne do zajęć z matematyki 
i przyrody. Dzięki nim uczniowie 
i  nauczyciele będą poznawać 
tajniki przyrody i matematyki za 
pomocą nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych.

- W projekcie biorą udział szkoły 
z gminy Strzegom: PSP w Jaro-
szowie, Gimnazjum w Jaroszowie, 
PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP 
w Olszanach, PSP w Goczałkowie, 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
oraz Gimnazjum w Goczałkowie, 
które w ramach planów realizują 
zajęcia rozwijające z przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki oraz 
zajęcia dydaktyczno- wyrównaw-
cze z matematyki i dydaktyczno-
wyrównawcze z  przedmiotów 
przyrodniczych – informuje Anna 
Góralska, zastępca naczelnika 
Wydziału Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, koordy-
nator projektu.

W ubiegłym roku szkolnym 
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w  Strzegomiu 
została wybrana i zaproszo-
na przez turecką szkołę do 
wzięcia udziału w projekcie 
w  ramach programu „Era-
smus +”. Wniosek, w którym 
również uczestniczą szkoły 
z  Włoch i  Madery, otrzy-
mał pozytywną opinię UE. 
W  roku szkolnym 2016/17 
rozpoczęto realizację mię-
dzynarodowego projektu pn. 
„The knowledge without love 
will not stick”, czyli “Wiedza 
bez pasji nie przetrwa”.

Pomysł na projekt powstał, aby 
wykształcić u uczniów większą 
wrażliwość na otoczenie, naturę, 
na świat. - Głównym celem 
tego projektu jest doskonale-
nie umiejętności obserwacji 
i zwracania uwagi na szczegóły. 
Jeśli uczeń ma taką zdolność, 
to widzi to, czego inni często 
nie widzą. Dobry obserwator 
będzie świadomy trudności, 
które go otaczają i  znajdzie 
sposoby, aby je wyeliminować. 
Jeśli nauczyciele będą kształ-
cić umiejętność obserwacji 
uczniów, nauczą ich krytycz-
nego myślenia, a  jeśli ucznio-
wie zaczynają myśleć, stają się 

bardziej kreatywni i  łatwiej 
rozwiązują problemy – wyjaśnia 
Elżbieta Smyk, dyrektor PSP 
nr 2 w Strzegomiu.

Projekt ma charakter mię-
dzynarodowy. Dzięki niemu 
uczniowie pogłębią wiedzę 
na temat Unii Europejskiej, 
poznają styl życia i  system 
edukacyjny w  innych krajach 
i kulturach. Projekt będzie roz-
wijać szacunek do innych kultur 
i tolerancji wobec odmienności. 
W wieku szkolnym uczniowie 
mają trudności w zrozumieniu 
znaczenia uczenia się języka 
obcego, a  projekt przyczyni 

się do budowania motywacji 
i używania języka w pracy ze-
społowej. 

Projekt to głównie rozwija-
nie umiejętności obserwacji. 
Uczniowie zdobędą doświad-
czenia, obserwując wyjątkowe 
piękno wokół siebie i w innych 
krajach oraz nabędą pozy-

tywne nastawienie do procesu 
uczenia się. Nauczyciele staną 
się świadomi różnych metod 
nauczania, obserwując lekcje 
w partnerskich krajach i będą 
zmotywowani, aby poprawić 
swoje profesjonalne umiejętno-
ści związane z nauczaniem.

red

sprzęt dla szkół

„Wiedza bez pasji nie przetrwa”

Tablice interaktywne, projektory multimedialne, czy laptopy – takie urządzenia trafiły do placówek 

Uczniowie pogłębią wiedzę na temat Unii Europejskiej, poznają styl życia i naukę w innych krajach 

Uczeń Zespo-
łu Szkół Ogól-
nokształcących 
w  Strzegomiu - 
Mateusz Tatarek 
zakwalifikował 
się do Okręgo-
wych Zawodów 
II stopnia XXIX 
Olimpiady Filo-
zoficznej.

P o d s t a w ą 
kwalifikacji do 
grupy kilkunastu 
uczestników eta-
pu okręgowego 
było napisanie 
pracy  f i lozo-
ficznej na jeden 
z  tematów za-
proponowanych 
przez Komitet 
Główny Olim-
piady Filozoficz-
nej w Warszawie. 
Prace oceniane 
były przez przed-
stawicieli Komi-
tetu Okręgowego 
Olimpiady Filo-
zoficznej z  In-
stytutu Filozofii 
Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zgodnie z  Regulaminem OF, 
do eliminacji okręgowych kwali-

fikowani są ci uczniowie, których 
praca pisemna z etapu szkolnego 
została oceniona na co najmniej 
20 punktów. 

Uczniowie klasy VI Szkoły 
Podstawowej w  Rogoźnicy 
realizowali w tym roku szkol-
nym projekt „Mały historyk”. 
Celem projektu było pogłę-
bienie historycznej wiedzy 
uczniów na określone tematy 
oraz doskonalenie umiejętno-
ści selekcji informacji.

W ramach projektu należało 
uzasadnić, dlaczego warto odwie-
dzić zamek Książ, opisać wybrane 
muzeum znajdujące się w naszym 
regionie, podać informacje na 
temat jednego z tańców narodo-
wych, ułożyć krzyżówkę o tema-
tyce historycznej, a także wykonać 
portret postaci historycznej. 

sukces mateusza z LO

mali historycy z rogoźnicy

Zawody etapu okręgowego olimpiady miały formę eliminacji pisemnych. 
W jego pierwszej części uczniowie pisali esej na jeden z trzech tematów 
zaproponowanych przez organizatorów. W drugiej - rozwiązywali test skła-
dający się z zadań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Opiekunem 
merytorycznym Mateusza jest polonistka Małgorzata Kucharska. Zawody 
II stopnia odbyły się 18 lutego br. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Gratulujemy Mateuszowi i życzymy zakwalifikowania się 
do III etapu!

Uczniowie wykonują już zadania związane z projektem, a 27 marca br. 
nauczyciele z PSP nr 2 wyjeżdżają na pierwsze spotkanie wszystkich 
partnerów projektu na Maderę. Życzymy szczęśliwego lotu i efektywnego 
spotkania!

W ramach tego projektu odbyły się także szkolenia, podczas których nauczyciele 
zdobyli wiedzę, jak tworzyć od podstaw własne ćwiczenia do wykorzystania na 
urządzeniach mobilnych, a także modyfikować gotowe ćwiczenia dopasowując 
do możliwości i potrzeb ucznia. Poznali ideę i podstawowe zasady tworzenia 
instrukcji gier terenowych z wykorzystaniem narzędzi kodowania zadań do 
kodów QR. Połączenie najlepszych strategii nauczania i uczenia się z nowymi 
technologiami komputerowymi, pozwolą w pełni zaangażować ucznia po to, by 
osiągnął sukces. Szkolenia były prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia 
indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusje moderowane. Po szkoleniu 
nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania innowacyjnych 
metod i narzędzi nauczania.

Uczniowie VI klasy wykonali bardzo 
ciekawe albumy, które można podzi-
wiać na holu szkoły. Chętnie angażo-
wali się także w inne zadania z historii. 
Jednym z nich było wykonanie makiety 
zamku średniowiecznego.

W drugim tygodniu tegorocznych ferii zimowych rozpo-
częła się dystrybucja sprzętu multimedialnego i pomocy 
dydaktycznych do szkół biorących udział w  projekcie 
mającym na celu nauczanie metodą eksperymentu.
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Pod koniec lutego br. w świe-
tlicy wiejskiej w Goczałkowie 
odbył sie turniej tenisa stoło-
wego w kategorii junior. Mali 

goczałkowianie trenowali całe 
ferie, by jak najlepiej przygo-
tować sie do zawodów.

red

Pingpongiści w akcji 
Burmistrz Strzegomia ogłasza roko-
wania na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem rokowań jest nieru-
chomość zabudowana budynkiem 
niemieszkalnym 
działka nr 1503/1, AM – 14, obr.3, o 
powierzchni 0,0189 ha 
położona w Strzegomiu, przy ulicy 
Kościelnej 14a 
Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 407 m2
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 116/2001 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 21 listopada 
2001 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części 
miasta Strzegom, obejmującej 
obszar staromiejski, w granicach 
strefy ścisłej ochrony konserwator-
skiej przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 32 MW 
– teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
06.10.2016 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Trzeci przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
01.12.2016 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 23.02.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 
do rokowań wynosi 150.000,00 zł
Wysokość zaliczki wynosi 15.000,00 
zł
Dla osób zainteresowanych nieru-
chomość udostępniona będzie do 
oglądania w dniu 
21.04.2017 r. w godzinach od 1030 
do 1045.
W rokowaniach mogą uczestniczyć 
osoby fizyczne i prawne jeżeli w 
terminie złożą pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach i wpłacą 
zaliczkę tytułem zabezpieczenia 
kosztów 
w przypadku uchylenia się od za-
warcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w roko-
waniach należy złożyć w zaklejonej 
kopercie oznaczonej „Rokowania 
na zbycie nieruchomości stanowią-
cej działkę nr 1503/1, AM-14, Obr.3” 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, 
parter, pokój nr 15, najpóźniej do 
dniu 24.04.2017 r. do godz. 1400.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo na-
zwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna 
lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający 
zapoznał się z warunkami roko-

wań i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej 
zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć 
kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
Zaliczkę w kwocie 15.000,00 zł 
należy wpłacić na konto gminy 
Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 24.04.2017 r.
(za dzień wpłaty zaliczki uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Zaliczka wpłacona przez uczestni-
ka, który wygra rokowania zaliczona 
zostanie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a pozostałym 
uczestnikom rokowań zaliczkę 
zwraca sie nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia rokowań.
Otwarcie ofert odbędzie się w obec-
ności uczestników dnia 27.04.2017 
r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Osoby fizyczne zobowiązane są 
przedstawić Komisji dokument 
stwierdzający ich tożsamość, nato-
miast osoby prawne aktualny odpis 
z właściwego rejestru (oryginał lub 
poświadczoną za jego zgodność 
kopię) oraz stosowne pełnomoc-
nictwa dla osoby reprezentującej 
dany podmiot. 
Rokowania zostaną przeprowadzo-
ne, chociażby wpłynęła jedna ofer-

ta spełniająca warunki określone w 
ogłoszeniu o rokowaniach.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze rokowań podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestni-
ka, który wygrał rokowania, od 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacona zaliczka 
ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który wygra rokowania. 
Rokowania zostaną przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z rokowaniami można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543.
Zastrzega się prawo zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy 
nieruchomości, oraz odwołania 
rokowań z uzasadnionej przyczyny, 
niezwłocznie podając informację o 
odwołaniu rokowań do publicznej 
wiadomości.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty 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 nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. , poz.1774 
z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (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 33/4, 
AM – 1, Obr. Bartoszówek po-
łożona w Bartoszówku, gmina 
Strzegom wg danych z rejestru 
ewidencji gruntów powierzch-
nia wynosi 5,3279 ha 
klasa gruntu:
Ps III – 0,7601 ha,
Ps IV – 1,9769 ha,
Ps V – 2,5909 ha.
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020679/2.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 27.10.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 15.12.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 23.02.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej części 
gminy Strzegom obejmującej 
obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Morawa 
i Międzyrzecze zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 

r. powyższa nieruchomość ozna-
czona 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 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własno-
ści 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 ograni-
czoną 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 kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) zo-
bowiązują się do załączenia do 
zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolnego 
położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego 
to gospodarstwo, poświadczone 
przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-

dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rolnej; 
współwłaścicielem w przypadku 
współwłasności łącznej - należy 
podać łączną powierzchnię nie-
ruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użyt-
kownikiem wieczystym, dzierżaw-
cą lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.) w związku z treścią § 6 i § 
7 Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.);
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 

do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczeniami 
wskazanymi w punkcie 2 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu 
ograniczonym w dniu 27.04.2017 
r. – dz. nr 33/4, AM-1, Obr. Barto-
szówek” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w terminie 
do 19.04.2017 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
21.04.2017 r. w siedzibie tut. urzę-
du, 58-150 Strzegom, Rynek 38 
na tablicy ogłoszeń mieszczącej 
się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 106.558,00 zł (słownie: sto 
sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 
osiem zł 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 
10.700,00 zł (słownie dziesięć 
tysięcy siedemset zł 00/100). 

2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
24.04.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 . Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 33/4, 
AM-1, Obr. Bartoszówek”. 
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 zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpo-
wiednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub 
jego zakończenia wynikiem ne-
gatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy sprzedaży w terminie po-
danym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.04.2017 r. o godz. 1300 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 
29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedło-
żyć komisji przetargowej dowód 
tożsamości oraz potwierdzenie 
wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału notarialnego peł-
nomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej 

przynajmniej o jedno postąpienie. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, 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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowa-
no 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

Działka rolna w Bartoszówku

Budynek niemieszkalny na ul. kościelnej w strzegomiu

Do rywalizacji stanęło kilkunastu chłopców. Po 
zażartych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. 
1. miejsce zajął Piotr Taraciński, wyprzedzając 
Piotra Ziębę i Mateusza Dymitrarza. W nagrodę 
otrzymali nagrody, dyplomy i puchary. Organiza-
torem turnieju był sołtys i rada sołecka.
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa w kostrzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa w kostrzy

Lokal użytkowy w kostrzy BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
267/2, AM – 1, Obr. Kostrza,  
położona w Kostrzy, przy 
u l icy  S te fana  Żerom -
skiego gmina Strzegom  
o powierzchni 0,2134 ha  
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
s ta  SW1S/00005820/5 . 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodn ie  z  mie jscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego za-
t w i e r d z o n y m  U c h w a ł ą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem MN/RM 4 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa, granica terenu 
górniczego.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 42.680,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.04.2017 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
06.10.2016 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
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 
24.04.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
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. 
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą -
ce do przetargu powinny 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie 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 prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 
z przepisami Rozporzą-
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy przy ul. 
Stefana Żeromskiego.
Wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,2454 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 49.080,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 27.04.2017 r. 
o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 27.10.2016 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 15.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-

nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
5MN/RM4 – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i za-
grodowa. Granica terenu gór-
niczego.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 24.04.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności nie-
ruchomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do 

przetargu powinny po-
siadać dokument po-
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowie-
nia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetar -
gu jest  lokal  użytko -
wy nr 1 o pow. 129,75 m²  
położony w budynku przy ul. Mi-
kołaja Kopernika 8 w Kostrzy 
wraz z udziałem 3218/10000 
w częściach wspólnych bu-
dynku i prawie własności  
działki nr 244, AM - 1, Obr. 
Kostrza  o powierzchni 0,0700 
ha.
Lokal użytkowy nr 1 składa 
się z:
- sala sprzedaży o pow. 59,53 
m2

- 5 wc o  łącznej pow. 6,62 m2 
- wejście o łącznej pow. 5,63 
m2

- biuro o pow. 12,98 m2

 -magazyn o łącznej pow. 26,21 
m2 
- hol o pow. 15,04 m2

- pokój socjalny o pow. 3,74 
m2
Cena wywoławcza -60.000,00 zł 
Wadium -  6 .000,00  z ł 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.04.2017 r. o godz. 1000  

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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 zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.04.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
D la  budynku  u rządzo -
na jest  ks ięga wieczy-
s ta  SW1S/00020712/6 , 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-

nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 5 MN/RM 
2 – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 21.04.2017 
r. w godzinach od 1000 do 
1015.
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 termi-
nie do dnia  24.04.2017 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą c e 
do przetargu powinny po-
s i a d a ć  d o k u m e n t  p o -
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
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, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 

Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 57/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 13 
marca 2017 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy Strzegom, przeznaczonych 
do: - oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
40/B/2017, 41/B/2017, 42/B/2017, 
43/B/2017, 44/B/2017, 45/B/2017, 
46/B/2017, 47/B/2017, 48/B/2017, 
49/B/2017, 50/B/2017, 51/B/2017, 
52/B/2017, 53/B/2017, 54/B/2017, 
55/B/2017, 56/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 13 marca 
2017 roku.
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eksploatacja kopalin

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w Żółkiewce zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa w rogoźnicy

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
113, AM – 17, Obr.4, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kopalnianej gmina Strze-
gom o powierzchni 0,9555 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020746/3. Część 
działki nr 113, AM-17, Obr.4 ob-
ciążona jest prawem osób trze-
cich do użytkowania w związku 
z tym przyszły nabywca zrzeka 
się wszelkich roszczeń z tytułu 
– zajęcia, wady nieruchomości 
teraz i w przyszłości. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listopa-
da 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem PE tereny związane 
z eksploatacją kopalin.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 219.765,00 zł
Wadium - 22.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.04.2017 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 

zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi 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 nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 24.04.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 

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 od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
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 przetar-
gu powinny 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. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka,  
p o ł o ż o n a  w  Ż ó ł k i e w -
c e ,  g m i n a  S t r z e g o m  
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2425 ha  
Cena wywoławcza nieru-
chomości 67.900,00 zł
Wadium - 6.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.04.2017 r. 
o  godz .  11 30  w s iedz i -
b ie  Urzędu  Mie jsk iego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
03.11.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 21.12.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodn ie  z  mie jscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego za-
t w i e r d z o n y m  U c h w a ł ą  
Nr 83/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 29 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona 
jest symbolem 9 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Przyszły nabywca nierucho-
mości uzyska techniczne 

warunki przyłączenia do sieci 
wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których 
to warunkach zobowiązany 
zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, 
na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włą-
czenia do sieci ks, ułożenia  
i późniejszej eksploatacji od-
cinka przyłączy kanalizacji 
sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wejście 
na teren jego nieruchomości 
w celu włączenia do sieci 
wodociągowej, ułożenia i póź-
niejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24.04.2017 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
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. 
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą -
ce do przetargu powinny 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie 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 prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 
z przepisami Rozporzą-
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza siódmy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoź-
nica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 19.872,00 zł
Wadium - 2.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.04.2017 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
10.03.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.05.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.08.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
27.10.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 15.12.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Szósty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nieru-
chomość przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zabudowę 
usługową na której przewi-
duje się lokalizację zabudowy 
garażowej. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 
0000  0005  9800  0232  
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 24.04.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
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. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
nieruchomości ponosi na-
bywca.
Osoby przystępujące do 
p rze ta rgu  powinny  po-
s i a d a ć  d o k u m e n t  p o -
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocni-
ka 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 prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 
z przepisami Rozporzą-
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 85-
60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
s a d n i o n e j  p r z y c z y n y, 
p r z y  c z y m  i n f o r m a c j a  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.
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Wraz z nadejściem pierwszych oznak wiosny wznowiono prace przy budowie przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębior-
stwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt wykonania wynosi blisko 8,1 mln zł. Obiekt będzie gotowy do końca 2017 r.

Tak rośnie nam „Delfinek” 
inwestycje w gminie strzegom 


