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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie

W tym numerze rąbek ta-
jemnicy o sobie uchyla Ma-
rek Rydwański, prezes Klubu 
Sportowego Start Strzegom, 
organizator zawodów „Ka-
mienna Rzeźba” w Strzegomiu. 
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StrzeGom
Są opóźnienia

Na ul. Św. Jadwigi wykonaw-
ca za późno rozpoczął prace, a 
ich tempo pozostawiało wiele 
do życzenia. Jakie kary umow-
ne naliczy gmina Strzegom?
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StrzeGom
Droga w remoncie

Trwa remont drogi w Ol-
szanach. Wymaga ona odwod-
nienia i nowej nawierzchni. 
To jedyny dojazd do posesji 
przy niej usytuowanych, jak 
również do osiedla domów jed-
norodzinnych zlokalizowanego 
tuż obok. 
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W Skrócie:

misie 

Na jednym z ostatnich 
spotkań w ramach „Domu 
Bajek” w strzegomskiej Bi-
bliotece dzieci uczestniczy-
ły w zajęciach poświęco-
nych misiom. Zapraszamy 
na kolejne spotkania. 

Warsztaty 

W „Senior – Wigor” od-
były się warsztaty ze zdro-
wego odżywiania, które 
prowadziła dietetyk Nata-
lia Szwed. 

zdolna Aneta 

Aneta Kopeć ze strze-
gomskiego LO uczestni-
czyła w VI obozie mło-
dzieży „Zdolni z Pomo-
rza”, organizowanym przez 
Centrum Inicjatyw Eduka-
cyjnych w Kartuzach.
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Do likwidacji zgłoszone zo-
stały 122 źródła ciepła, w tym 
121 pieców węglowych oraz  
1 piec na biomasę w miejscowo-
ściach Strzegom, Międzyrzecze, 
Kostrza, Goczałków i Skarżyce. 
W miejsce zlikwidowanych 
źródeł ciepła zainstalowane 
zostaną 103 nowe w tym 89 

kotłów gazowych, 4 piece elek-
tryczne , 9 pieców na biomasę i 
1 pompa ciepła. 

Przypomnijmy, że osoby, które 
zdecydują się na wymianę szko-
dliwych dla środowiska źródeł 
ciepła na nowe – mogą liczyć na 
dofinansowanie ze strony gminy 
w kwocie nieprzekraczającej 
50% wartości inwestycji i kwoty 
4 000 zł. W Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu jeszcze do końca 
października można złożyć an-
kietę i tym sposobem przystąpić 
do programu. Istotną informa-
cją jest poszerzenie katalogu 
dopuszczalnych źródeł ciepła o 
pompy ciepła. Wszystkie osoby 
zainteresowane otrzymaniem 
dotacji prosimy o zapoznanie 
się z treścią Uchwały Nr 56/17 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21 sierpnia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia regulami-
nu udzielenia dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy 
Strzegom w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego”.

O uzyskanie dotacji w 2017 roku mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które złożyły ankietę do 31 lipca 2017 r.

Urząd Miejski w Strzegomiu infor-
muję, iż osoby, które złożyły ankietę 
do dnia 31 lipca 2017 r. i wykonają 
inwestycję do 30 października 2017 
r. mogą już składać wniosek o udzie-
lenie dotacji celowej z budżetu gminy 
Strzegom na wymianę pieców (nie 
później jednak niż do 30 października) 
po zrealizowaniu zadania.
Dotacja możliwa jest do udzielenia tylko 
na podstawie złożonego kompletnego 
wniosku wg wzoru określonego w za-
łączniku nr 1 do Uchwały Nr 56/17 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 
2017 r. Wypełnione wnioski o udzielenie 
dotacji celowej należy składać w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) najpóź-
niej do 30 października 2017 r. (liczy się 
data wpływu do Urzędu Miejskiego). 

Uchwała oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
- w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu (I piętro, pok. nr 26).
- na www.bip.strzegom.pl w zakładce „Uchwały Rady”, 
- na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „Wymiana pieców” ( w 

tym wniosek w formie edytowalnej) 
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z uchwałą. Zawarto w niej m.in. podstawowe 
definicje, wymagania i wykaz kosztów, które mogą zostać uznane za kwalifiko-
walne, a także opis procedury i warunków uzyskania dotacji.
Szczegółowe informacje o projekcie i programie można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, ul. Rynek 38 I piętro, pok. nr 26, pod numerem telefonu 74 85 60 531 
Wypełnione wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) 
najpóźniej do 30 października 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miej-
skiego) .

Na podstawie złożonych do końca lipca br. ankiet miesz-
kańców chętnych na wymianę źródeł ciepła w 2017 r. gmina 
Strzegom złożyła wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego”. Obecnie wniosek podlega 
ocenie. 

Wymienią piece

W  sierpniu zwrócono się 
o  pomoc do premier rządu, 
ministra zdrowia, posłów 
Ziemi Wałbrzyskiej i  nie-
stety nikt nie zareagował na 
prośby. Zarządzenie, które 
wydał w tym temacie minister 
zdrowia dawało furtkę, na 
podstawie której Starostwo 
Powiatowe w  Świdnicy wy-
stąpiło także o  świadczenia 
nocnej, świątecznej i  wyjaz-
dowej pomocy w Strzegomiu.

Dyrekcja Narodowego Fun-
duszu Zdrowia we Wrocławiu 
przyznała na Strzegom kwotę 
31,5 tys. zł miesięcznie, co 
absolutnie nie wystarczało 
na utrzymanie tej placów-

ki. Spotkania w  Dolnoślą-
skim Oddziale Wojewódz-
kim NFZ też nie przyniosły 
efektu, d latego burmistrz 
Strzegomia wraz z  radnymi 
planowali zorganizować pi-
kietę we Wrocławiu w  dniu 
28.09.2017 r. Poinformowa-
no o  tym NFZ. Dopiero te 
działania przyniosły skutek 

i w dniu 26 września 2017 r. 
przyznano kwotę 45 tys. zł. 
Tak więc od 1 października 

2017 r. pomoc nocna, świą-
teczna i  wyjazdowa będzie 
działać jak do tej pory.

Opieka medyczna uratowana
Od 1 października 2017 r. pomoc nocna, świąteczna i wyjazdowa będzie działać jak do tej pory

Od sierpnia tego roku trwała 
batalia o uratowanie nocnej, 
świątecznej i wyjazdowej 
opieki medycznej w Strze-
gomiu. Ustawa sejmowa 
zmieniła dotychczasową 
sieć pomocy medycznej, 
wprowadzając ją tylko przy 
szpitalach, które znalazły 
się w sieci szpitali wskazanej 
przez ministra zdrowia.

- Dziękuję staroście świdnickiemu – Piotrowi Fedorowiczowi, ks. prałatowi 
Markowi Babuśce, dyrektorowi Szpitala Latawiec w Świdnicy – Grzegorzowi 
Klocowi, radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu za pomoc i wielkie wsparcie 
w działaniach, które uratowały nocną, świąteczną i wyjazdową opiekę lekarską 
i pielęgniarską w Strzegomiu – podkreśla burmistrz.
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Co zaobserwowało czujne 
oko strzegomskiego monito-
ringu? 

- 13 i 20 września 2017 po-
licjanci interweniowali w  sto-
sunku do kierowców, którzy 
pozostawili swoje pojazdy na 
zakazie zatrzymywania się na 
ul. Rynek-Świdnicka. 

- 18 września 2017 r. ok. godz. 
17.00 kierujący pojazdem mer-
cedes wykonał na skrzyżowaniu 
ulic Rynek-Dąbrowskiego tzw. 
„drift”. Zapis z  monitoringu 
został zabezpieczony i  prze-
kazany policji celem dalszego 

wykorzystania. 
- 19 września 2017 r. ok. godz. 

13.40 trzech mężczyzn paliło 
papierosy na placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża. Na miej-
sce wezwano patrol policji.

- 20 września 2017 r. ok. godz. 
11.40 kierujący pojazdem marki 
bmw wykonał tzw. „drift” na 
skrzyżowaniu ulic Rynek-Pa-
derewskiego, nie zważając, że 
obok w  ruchu znajdowały się 
inne pojazdy. Będący w pobli-
żu patrol policji, natychmiast 
podjął stosowne czynności w tej 
sprawie. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie….. Okiem miejskich kamer 

Dobiegła końca trzecia 
k a d e n c j a  M ł o d z i e ż o we j 
Rady Miejskiej w  Strzego-
miu. Ostatnie posiedzenie 
odbyło się 25 września br. 
w  sali konferencyjnej UM 
w Strzegomiu.

Podczas obrad podsumo-
wano dwa lata działalności 
i  przypomniano największe 
sukcesy strzegomskiej mło-
dzieży w  tym okresie. Za 
takie bez wątpienia moż-
na uznać utworzenie hot-
-spotów na terenie Rynku 
i  Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w  Strzegomiu (projekt 

budżetu obywatelskiego), 
przyczynienie się do budo-
wy parku kalistenicznego 
w ramach rewitalizacji naszej 
gminy oraz organizację kil-
kunastu zbiórek krwi. 

Burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, dziękując 
młodzieżowym radnym za za-
angażowanie i pracę na rzecz 
rady, przybliżył plany inwesty-
cyjne gminy oraz opowiedział 
o bieżących sprawach. Złożył 
także życzenia osobom, które 
odchodzą z  rady i  zmieniają 
swoje szkoły.

red

zakończenie 3. kadencji mrm

Inauguracja projektu miała 
miejsce w Strzegomiu na począt-
ku czerwca br. Teraz przyszedł 
czas na rewizytę. Wyjazd odbył 
się w dniach 15-17 września br. 
– Głównym punktem naszego 
pobytu w Czechach był udział 
w  sobotnich zawodach spraw-
nościowych. Strażacy chodzili na 
szczudłach, przeciągali linę, poko-
nywali różne przeszkody na czas 
i układali herby miast z kartonów. 
Dzień wcześniej uczestniczyliśmy 
w konferencji pn. „Zaangażowanie 
strażaków z  gminy Strzegom 
i Horic w akcjach ratowniczych” 

oraz w  jubileuszu 25-lecia pań-
stwowej straży pożarnej z Horic 
i  120-lecia ochotniczej straży 
pożarnej – informuje Urszula Ol-
szewska, prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP RP 
w Strzegomiu.

Jak podkreśla zastępca bur-
mistrza Strzegomia – Wiesław 
Witkowski, wyjazd do Horic był 
udany i spełnił założenia projek-
towe. – Chodziło głównie o  to, 
by nawiązać bliższą współpracę 
pomiędzy strażą pożarną obu 
miast. Te dwa spotkania dały 
możliwość wymiany doświadczeń 

i zobaczenia sprzętu strażackie-
go, poznania ludzi i  środowiska. 
Wierzę, że nawiązane przyjaźnie 

będą owocować w przyszłości – 
podsumował zastępca burmistrza 
Strzegomia. 

nasi strażacy byli w Horicach

Inauguracja projektu miała miejsce w Strzegomiu na początku czerwca br. Teraz przyszedł czas na rewizytę

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Współpraca z miastem partnerskim Horice w Czechach 
układa się wzorowo. Tym razem do naszych południowych 
sąsiadów udała się 20-osobowa delegacja strażaków-o-
chotników z gminy Strzegom na czele z zastępcą burmi-
strza Strzegomia – Wiesławem Witkowskim i wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej w  Strzegomiu – Pawłem 
Mosórem, by uczestniczyć w  drugiej i  ostatniej części 
międzynarodowego projektu pn. „Czesko-polskie zawody 
strażackie” („Česko-polské hasičské závody”). 

Projekt był współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu wyniosła 
ponad 27,5 tys. euro.

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze Marek Rydwański, prezes Klubu Sporto-
wego Start Strzegom, organizator zawodów „Kamienna Rzeźba” 
w Strzegomiu.

Miejsce urodzenia: Jawor
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: Muzyka. Skończyłem podstawową szkołę muzyczną w klasie 
gitary.
Największy sukces: Mistrz Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - 1999 r.  
Niewątpliwie moim największym sukcesem jest to, że mam trójkę 
wspaniałych dzieci. Właściwie to nie są już dzieci, ale młodzi obywatele: 
Michał -25 l. , Łukasz - 23 l. i Natalia 21 l.
Największa porażka: Zakaz pracy decyzją lekarza ZUS.
Największe marzenie: Być jeszcze zdrowym i biegać.
Książka czy film: Książki Juliusza Verne, filmy fantasy, przy których 
zapominam o rzeczywistości.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym 
żeby: Wszyscy ludzie byli pozytywnie nastawieni do siebie i nie war-
czeli :)
Co podoba się Panu w Strzegomiu: To, że jest to małe miasto i wszyscy 
wszystkich znają. Kiedy przyjechałem tu z Jawora w 1993 r. i dostałem 
mieszkanie zakochałem się w tym mieście. Jestem lokalnym patriotą. 
Swoją drogą bardzo trafna nazwa: Stolica Polskiego Granitu.
Co denerwuje Pana w Strzegomiu: W chwili obecnej nie znajduję mi-
nusów. Cieszę się z tego, że mogę widzieć, jak nasze miasto pięknieje. 
Szczególnie cieszą mnie powstające ułatwienia dla osób niepełno-
sprawnych.

Sesję zakończyło przemówienie przewodniczącego MRM – Pawła 
Wrońskiego. - Kluczem do sukcesu każdego człowieka jest kon-
sekwentne realizowanie wcześniej zaplanowanych założeń. A wy 
młodzi radni jesteście tego przykładem. Chciałbym serdecznie po-
dziękować włodarzom naszego miasta, którzy zawsze przychylnie 
patrzyli na nasze pomysły i zawsze byli chętni do pomocy. Dzię-
kuję wam młodzi radni za wasz czas oraz zapał i serce włożone 
w społeczne działania – stwierdził Paweł Wroński.
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

24.09 – 30.09 Przy 
Fontannie

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

01.10 – 07.10 Vitrum ul. Al. Wojska 
Polskiego 80D/ 7 tel. 74 632– 38-28

08.10 – 14.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647– 98-70

kiedy dyżury naszych aptek? 
Aktualne godziny dyżuro-

wania aptek (1 wyznaczona 
apteka):
1) poniedziałek – piątek do 

godz. 22.00 
2) sobota do godz. 20.00 
3) niedziele i święta w godz. 

9.00 – 20.00 

Od 1 września br. można ko-
rzystać z darmowego Internetu w 
bezpośrednim sąsiedztwie fontanny 
w Rynku oraz na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu!

Przypomnijmy, że pomysłodaw-
cami darmowych hot-spotów byli 
radni z Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, którzy złożyli 
projekt w tej sprawie do Budżetu 
Obywatelskiego.

Do skorzystania z usługi wyma-
gane jest posiadanie urządzenia 
wyposażonego w interfejs bezprze-
wodowy WiFi pracujący w standar-

dzie IEEE 802.11b/g (pasmo 2,4 
GHz). Maksymalny transfer łącza: 
do 512kbps w kierunku do użyt-
kownika (download), do 512kbps 
od użytkownika (upload). Maksy-
malny czas jednej sesji wynosi 15 
minut (sesja automatycznie roz-
łączana po upływie 15 minut). Po 
zakończeniu sesji potrzebne będzie 
ponowne zalogowanie. Korzystanie 
z usługi możliwe jest po akceptacji 
regulaminu (poniżej regulamin). 
Ze względów bezpieczeństwa nie 
będzie dostępności do wszystkich 
usług sieciowych.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Strze-
gom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 235/
B/2017, 236/B/2017, 237/B/2017, 
238/B/2017, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 25 września 2017 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje

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

Hot-spoty w rynku i OSir-ze nowości w  
TV Strzegom
- Zawody „Kamienna Rzeźba”
- Uroczystości religijno-patriotyczne 

w Rusku 
- Turniej siatkarski z udziałem drużyn 

ze Strzegomia, Ciepłowód, Siechnic 
i Kamieńca Wrocławskiego

- 70-lecie Zespołu Szkół w Strzegomiu; 
I Zjazd Absolwentów

Umowa została podpisa-
na 24 lutego br. zaraz po 
rozstrzygnięciu przetargu i 
wyłonieniu wykonawcy robót 
budowlanych. Szybkie ogło-
szenie przetargu, jego roz-
strzygnięcie miały skutkować 
powstaniem ,,oszczędności 
przetargowych” i komfortem 
realizacji prac dla firmy oraz 
szybszym zakończeniem In-
westycji. - Kolejne miesiące 
jednak tego nie potwierdziły. 
Wykonawca późno rozpoczął 
prace, a jak już je rozpoczął, to 
tempo ich realizacji pozosta-
wało wiele do życzenia – in-
formuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w UM w 
Strzegomiu. - Gmina Strze-
gom poprzez inspektorów 

nadzoru inwestorskiego od 
początku zabiegała o zwięk-
szenie tempa prowadzonych 
prac. Uwagi były przekazy-
wane kierownikowi budowy 
celem zwiększenia tempa i 
ułatwienia prowadzenia prac 
Urząd Miejski zgodził się na 
całkowite zamknięcie ruchu 
samochodowego za wyjąt-
kiem osób dojeżdżających 
do posesji znajdujących się 
na ul. Św. Jadwigi – dodaje 
naczelnik.

Po zakończeniu opóźnio-
nych robót gmina Strzegom 
naliczy kar y umowne d la 
nieterminowego wykonaw-
c y. –  Pr agnę  p r z ep ro s i ć 
mieszkańców ul. Św. Jadwi-
gi za sposób, w jaki prowa-
dzona jest inwestycja oraz 
za tempo jej realizacji przez 

w y k o n a w c ę . 
W y b o r u  w y -
konawcy robót 
b u d o w l a n y c h 
dokonuje się w 
oparciu o prze-
pisy ustawy pra-
wo  z a m ów i e ń 
publicznych, a 
te  są  n ieugię-
te i największy 
wpływ na to, kto 
wygrywa prze-
targi ma cena, 
co powoduje, że 
inwestor nie ma 
wpływu na to, 
kto realizować 
będzie inwesty-
cję – wy jaśnia 
Zbig nie w S u-
chyta, burmistrz 
Strzegomia.

Opóźnienia na ul. Św. Jadwigi
Wykonawca późno rozpoczął prace, a ich tempo pozostawiało wiele do życzenia. Gmina Strzegom naliczy kary umowne dla wykonawcy

Opieka medyczna dla mieszkańców
Kiedy skorzystać ze świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej?

Urokliwy pałac w Mora-
wie czekają kolejne zmiany, 
ponieważ obecnie realizo-
wany jest projekt pod nazwą 
„Przebudowa zabytkowego 
budynku mieszkalnego w ze-
spole pałacowym w Morawie 
z adaptacją piwnic na funkcje 
ekspozycyjne”. 

Projekt realizowany jest dzię-
ki dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, dla których 
operatorem jest Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”.

Przebudują zabytkowy budynek

Od kilku miesięcy trwa remont ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu. Wykonawca 
inwestycji niestety nie podszedł do niego w odpowiedni sposób. Realiza-
cja prac znacznie odbiega od wymogów zawartych w umowie podpisanej 
z przedsiębiorstwem. 

K i e d y  s k o r z y s t a ć  z e 
świadczeń medycznych w 
ramach nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej?

1. w dni wolne od pracy i 
święta całodobowo
2. w dni robocze od godz. 
18.00 – 8.00,

Ambulatoria znajdują się 
w:
1) Świdnicy przy ul. Leśnej 
31  tel. 74/ 662-27-80 oraz 
726-544-321
2) Strzegomiu przy ul. 
Armii Krajowej 23 tel. 
74/662-29-70
3) Świebodzicach przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 3-7 
(Szpital „MIKULICZ”) tel. 
74/662-29-80 

W przypadkach wyma-
gających wizyty domowej 
można ją zgłosić pod nr 

tel. 74/662-27-80, 74/662-
29-70 lub 726-544-321 w 
godzinach pracy jak wyżej. 

Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej można 
skorzystać wtedy, gdy: 
- nie ma objawów sugeru-
jących bezpośrednie zagro-
żenie życia lub grożących 
istotnym uszczerbkiem 
zdrowia, 
- zastosowane środki do-
mowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły 
spodziewanej poprawy, 
- mamy istotne obawy, że 
oczekiwanie na otwarcie 
przychodni, może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na 
rozwój choroby i nasz stan 
zdrowia. 

Uzasadnieniem dla sko-
rzystania ze świadczeń 
opieki nocnej i świątecznej 

mogą też być następujące 
sytuacje: 
- zaostrzenie lub nasilenie 
dolegliwości znanej choro-
by przewlekłej (np. kolejny 
napad astmy oskrzelowej z 
umiarkowaną dusznością), 

- infekcja dróg oddechowych 
z wysoką gorączką (>39 st.), 
szczególnie u małych dzieci i 
ludzi w podeszłym wieku 
- bóle brzucha, nieustępują-
ce mimo stosowania leków 
rozkurczowych 
- bóle głowy, nieustępujące 
mimo stosowania leków 
przeciwbólowych 
 - biegunka lub wymioty, 
szczególnie u dzieci lub osób 
w podeszłym wieku 
 - zatrzymanie wiatrów, 
stolca lub moczu 
- nagłe bóle krzyża, kręgo-
słupa, stawów, kończyn itp. 
- zaburzenia psychiczne, z 

wyjątkiem agresji lub do-
konanej próby samobójczej 
- wtedy należy wezwać po-
gotowie ratunkowe. 

Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej – wizyty 
w domu chorego - można 
skorzystać wtedy, gdy:
- stan pacjenta ewidentnie 
nie pozwala na udanie się 
do ambulatorium (pacjent 
nie chodzący, przewlekle 
chory) 

W ramach nocnej i świą-
tecznej opieki lekarskiej nie 
można uzyskać: 
- wizyty kontrolnej w związ-
ku z wcześniej rozpoczętym 
leczeniem,  
- recepty na stosowane stale 
leki w związku ze schorze-
niem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia 
o stanie zdrowia.
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Niedzielna uroczystość roz-
poczęła się o godz. 13.30 mszą 
świętą w kościele filialnym pw. 
św. App Piotra i Pawła w Ru-
sku, którą celebrowali: ks. ka-
nonik Witold Hyla - proboszcz 
parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski we Wro-
cławiu-Klecinie oraz ks. kano-
nik Marek Krysiak – proboszcz 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w  Jaroszowie. Ksiądz Witold 
wygłosił również bardzo bogatą 
w  treści religijno-patriotyczne 
homilię. Liturgię eucharystycz-
ną wzbogaciły schole dziecięce 
z Jaroszowa i Ruska. 

Po mszy św. o  godz. 14.45 
nastąpiło przejście przed obe-

lisk z  tablicą pamiątkową. Po 
przemówieniach dostojnych 
gości, złożono okolicznościowe 
wieńce i  kwiaty oraz odmó-
wiono modlitwę za Ojczyznę 
i  więźniów poległych w  sta-
linowskich i  nazistowskich 
łagrach i obozach pracy. Słowa 
refleksji dotyczące minionych 
czasów oraz wydarzeń, jakie 
miały miejsce w  Rusku w  la-
tach 1948-1956 skierowali 
do uczestników posłowie na 
Sejm RP: Katarzyna Izabe-
la Mrzygłocka i  Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, wice-
wojewoda dolnośląski - Kamil 
Krzysztof Zieliński, burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 

oraz były więzień OPW w 
Rusku - Tadeusz Kazimierz 
Mróz. Po ceremonii złożenia 
okolicznościowych wieńców i 
wiązanek kwiatów prowadzący 
całą uroczystość Krzysztof Ka-
linowski dokonał oficjalnego jej 
zakończenia. 

W tej pięknej uroczystości 
udział wzięli żołnierze Wojska 
Polskiego z Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i 
Chemicznych im. gen. Jakuba 
Jasińskiego we Wrocławiu pod 
dowództwem kapitana Rado-
sław Jabłońskiego. 

Pamięć o poległych 
Po przemówieniach dostojnych gości, złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę

W  związku z  planowanym 
remontem nawierzchni drogi 
wojewódzkiej w ul. Kasztelań-
skiej (od wiaduktu do świateł), 
11 września 2017 r. spółka WiK 
rozpoczęła prace remontowe 
urządzeń i przyłączy wodocią-
gowych w tej ulicy. 

- Zakres prac do wykonania 
obejmuje wymianę 10 szt. przy-
łączy wodociągowych, wymianę 
rurociągu stalowego DN 150 
na rurociąg z rur PE DN 160 
o  długości 60 m oraz prace 
przełączeniowe. Termin wyko-
nania prac uzgodniony został 

z zarządcą drogi i uwarunkowa-
ny jest koniecznością zakończe-
nia prac prowadzonych przez 
spółkę przed rozpoczęciem 
robót drogowych- wyjaśnia 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki. Roboty mogą powodo-
wać dla odbiorców w  rejonie 
ulic Kasztelańskiej i  Wolskiej 
utrudnienia w postaci chwilo-
wych przerw w dostawie wody 
lub obniżonego ciśnienia. - Za 
co serdecznie przepraszamy 
i  prosimy o  cierpliwość i  wy-
rozumiałość – dodaje Dorota 
Borkowska. 

Pięć niezapomnianych dni 
spędzili w austriackich Alpach 
strzegomscy Miłośnicy Gór.

40-sto osobowa grupa przy 
nieco niesprzyjającej aurze 
przemierzyła górskie szlaki 
masywu Dachstein.

- Głównego celu, wjazdu ko-
leją linową, pokonanie lodowca 
i wejście na 3-tysięczny szczyt 
Hoher Dachstein tym razem 
nie udało się zrealizować Ale 
odwiedziliśmy inne przepięk-
ne miejsca: jeziora Gossau, 
schroniska Adamekhutte -2200 

m.n.p.m, oraz Dachsteinsun-
dwandhutte-1877 m.n.p.m., 
alpejskie miasta Salzburg 
i Schladming, a na deser jedno 
z  najpiękniejszych górskich 
miasteczek świata, wpisane do 
zabytków UNESCO- Hal-
lstatt – opowiada Krzysztof 
Matusiak, założyciel Klubu 
Miłośników Gór. Informacje 
na temat kolejnych wypraw 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 663 614 624 lub kieru-
jąc zapytanie na adres mailowy: 
telfut@wp.pl. 

Ok. 5 tys. osób z różnych krajów 
uczestniczyło w XVII Między-
narodowym Marszu Pamięci 
Zesłańców Sybiru, który odbył się 
w dniach 7-8 września br. w Bia-
łymstoku. W tym wydarzeniu nie 
mogło zabraknąć strzegomian.

Do Białegostoku – wraz ze 
sztandarami - pojechały: Anna 
Hasik, Zofia Karczewska, Anna 
Kuryło i Maria Papież, które 
reprezentowały Koło Sybiraków 
w Strzegomiu. – Niezmiernie się 
cieszę, że mogłyśmy reprezento-
wać nasze miasto w tak wielkim 
wydarzeniu – mówi Anna Ha-
sik. – Głównym punktem był 
przemarsz uczestników ulicami 
Białegostoku, spod Pomnika 

Katyńskiego do kościoła Ducha 
Świętego. Tam znajduje się Grób 
Nieznanego Sybiraka - jedyny taki 
pomnik w kraju. Nam szczególnie 
przypadł do gustu wzruszający 
koncert Ireny Santor. Warto 
również wspomnieć, że w uro-
czystościach uczestniczyło wiele 
młodzieży. Dziękujemy władzom 
Strzegomia za umożliwienie nam 
tego wyjazdu – dodaje Anna 
Hasik. 

Białostocki marsz to cykliczne 
wydarzenie utrwalające pamięć 
o tragicznych losach polskich 
obywateli zesłanych do Związku 
Radzieckiego w latach 40. i 50. 
XX w. 

red

Prace na kasztelańskiej

miłośnicy Gór w Alpach

upamiętnili Sybiraków

Droga „do Ciury” stanowi 
jedyny dojazd do posesji przy 
niej usytuowanych, jak również 
do osiedla domów jednorodzin-
nych zlokalizowanego tuż obok. 
Jest to również droga transportu 

rolnego dla poruszających się 
ciągników wraz ze sprzętem 
i  przyczepami wypełnionymi 
płodami rolnymi o dużej masie. 
Osoby starsze pokonują ją do 
pracy, a  dzieci dowożone są 

tamtędy do szkół. 
Mieszkańcy od wielu lat cze-

kali na tę drogę. Kiedy wjechała 
pierwsza koparka, odetchnęli 
z ulgą. – Nareszcie! Już nie 
będziemy łamać resorów i pod-
wozi naszych samochodów, 
piesi nie będą przewracać się 
na zamarzniętych kałużach, 
których po prostu nie dało się 
ominąć, bo cała droga to była 
jedna wielka kałuża – podkre-
ślają olszaniacy, którzy cier-
pliwie znoszą niedogodności 

związane z budową. Przyglądają 
się, cieszą. Każdy dzień przybli-
ża ich do normalności. 

To radość również dla sołtysa 
Olszan – Stanisławy Górskiej, 
ponieważ inwestycja ta była 
niezwykle potrzebna, wręcz 
konieczna. - Jesteśmy za to 
wdzięczni włodarzom gminy 
Strzegom, a także wszystkim 
tym, dzięki którym ta wymarzo-
na droga zostanie wybudowana 
– zaznacza sołtys. 

red

Droga „do ciury” w remoncie
Mieszkańcy od wielu lat czekali na tę drogę. Kiedy wjechała pierwsza koparka, odetchnęli z ulgą

W  niedzielę, 17 września br. odbyła się uroczystość pod 
nazwą „XIV Spotkanie Religijno-Patriotyczne w Rusku”, 
poświęcona pamięci wszystkich poległych, a także żyjących 
jeszcze więźniów byłego obozu pracy. Spotkania te zostały 
zainicjowane w lipcu 2004 r. i od tamtego czasu niezmiennie 
każdego roku odbywają się w  trzecią niedzielę września. 
Honorowy patronat nad tą uroczystością objęli biskup 
świdnicki - ks. Ignacy Dec oraz burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta.

W niedzielę, 17 września br. odbyła się uroczystość pod nazwą „XIV Spotkanie 
Religijno-Patriotyczne w Rusku”, poświęcona pamięci wszystkich poległych, 
a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy. Spotkania te zostały 
zainicjowane w lipcu 2004 r. i od tamtego czasu niezmiennie każdego roku 
odbywają się w trzecią niedzielę września. Honorowy patronat nad tą uro-
czystością objęli biskup świdnicki - ks. Ignacy Dec oraz burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta.

Trwa remont drogi w Olszanach, którą mieszkańcy nazy-
wają „do Ciury”. To fragment bardzo długiej drogi za wsią, 
biegnącej z północy na południe. Coroczne, nieraz dwa razy 
w roku, kosztowne naprawy bieżące – wyrównywanie i za-
sypywanie dziur rozwiązywały problemy jedynie na krótko. 
Droga wymagała odwodnienia, trwałej podbudowy i takiej 
też nawierzchni. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

karolina: witam panie burmi-
strzu. czy jest możliwość otrzy-
mania mieszkania w rusku? 

W chwili obecnej gmina Strze-
gom nie dysponuje żadnym 
wolnym lokalem komunalnym 
znajdującym się na terenie Ruska. 
W przypadku pozyskania takiego 
lokalu, po skalkulowaniu kosztów 
przygotowania pod zasiedlenie, 
zostanie podjęta decyzja w zakre-
sie możliwości przekazania go do 
przydziału kolejnej uprawnionej 

osobie zgodnie z kolejnością 
ustaloną na listach przydziałów 
na dany rok lub przekazania do 
remontu we własnym zakresie i 
na koszt przyszłego najemcy, lub 
do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego. 

mieszkaniec: drogi panie bur-
mistrzu! chcę zadać of icjalne 
pytanie. czy gmina dysponuje 
lokalami komunalnymi? Pytanie 
kieruję dlatego, że pojawia się spo-
ro młodych małżeństw, które nie 
mają własnego lokum, a bardzo by 
chciały takowe posiadać. czy jeśli 
takowe lokale są dostępne, mło-
dzi powinni dysponować jakimś 
wkładem własnym - na przykład 
z książeczki mieszkaniowej. 
Pozdrawiam.

Gmina przekazuje lokale w 
najem na podstawie Uchwały Nr 
83/08 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Strzegom, która szczegółowo 
określa zasady wejścia na listę 
osób oczekujących na mieszka-
nie. Nie wymagany jest żaden 
wkład własny. Jedynie przy 
przydziale lokali mieszkalnych 

przyszli najemcy zobowiązani są 
do wpłaty kaucji mieszkaniowej, 
której wysokość wynosi sześcio-
krotność miesięcznego czynszu.

strzegomianin: witam burmi-
strza. czy jest taka możliwość, 
aby światła sygnalizacyjne, które 
znajdują się na ul. Al. wojska 
Polskiego/ legnickiej działały 
znacznie dłużej niż do godziny 
18.00, ponieważ ludzie wracają z 
pracy itp., przechodzą przez pasy 
i jest niebezpiecznie, a zwłaszcza 
gdy zbliża się zima i robi się ciem-
no. kierowcy czasami jeżdżą za 
szybko, a w każdej chwili może 
dojść do wypadku. Pozdrawiam.

Za organizację ruchu na tym 
skrzyżowaniu odpowiada za-
rządca drogi, w tym przypad-
ku jest to Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei we Wrocławiu. My 
możemy jedynie zwrócić się z 
prośbą o przedłużenie działania 
świateł. Z tego, co wiem ustale-
nie czasu działania sygnalizacji 
świetlnej poprzedzone jest serią 
pomiarów natężenia ruchu i 
z tego jasno wynika, od której 
do której powinna działać taka 
sygnalizacja. Prześlemy pana 
pytanie do Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

tomasz Przybyła: Panie bur-
mistrzu. czy jest możliwość, by 
zmieniono pierwszeństwo na 
skrzyżowaniu goczałków górny-
-goczałków. Auta z goczałkowa 
musza stawać pod górę, co potem 
wiąże się z większym zużyciem 
paliwa i uciążliwością dla ludzi 
mieszkających przy skrzyżowa-
niu. Ponadto droga z pierwszeń-
stwem prowadzi do damianowa, 
gdzie aut jeździ bardzo mało w 
stosunku do aut jadących drogą 
goczałków-lusina. druga spra-
wa to pytanie odnośnie ul. osiedle 
w goczałkowie. czy jest możli-
wość wybrukowania ulic kostką 
granitową, bo o asfalcie chyba nie 
mamy co marzyć na osiedlu. zimą 
wiele naszych firm ma przestoje, a 
prace znaleźliby na miejscu. czy 
można by było użyć kostki zdjętej 
z drogi w goczałkowie, a znajdu-
jącej się na terenie byłego Pgr w 
goczałkowie. z pozdrowieniami.

Zmiana organizacji ruchu na 
wspomnianych przez pana dro-
gach nie leży w gestii gminy 
Strzegom - obydwie drogi są 
w zarządzie Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego, tak więc 
organizacja ruchu leży po stronie 
zarządcy drogi. Sprawa wy-
brukowania dróg na osiedlu w 

Goczałkowie jest mi znana, ale 
ciężka do realizacji. Gmina ma 
zrobiony projekt na wykonanie 
dróg na Osiedlu oraz na część 
ul. Słonecznej i Tęczowej, nie-
stety nie udało nam się pozyskać 
wsparcia zewnętrznego na reali-
zację tego zadania w 2017 r., tak 
że sprawa jest cały czas otwarta 
i w momencie pojawienia się 
możliwości pozyskania dodat-
kowych środków wrócimy do 
tematu. Jeszcze chcę odnieść się 
do składowanej kostki na terenie 
byłego PGR-u. Ta kostka nie po-
chodzi z Goczałkowa, tylko z ul. 
Jeleniogórskiej w Strzegomiu. W 
momencie kiedy był prowadzony 
remont wspomnianej ulicy, nie 
dysponowaliśmy placem na tyle 
dużym, aby tę kostkę pomieścić i 
dlatego została złożona na terenie 
Goczałkowa do późniejszego 
wykorzystania.

mieszkaniec: witam. jak zdro-
wie?

Nie narzekam. Nie mogę się już 
doczekać, kiedy ruszy Delfinek, 
żebym mógł z niego korzystać. 
Pani/ panu też życzę zdrowia.

małgorzata: dlaczego w naszym 
mieście na 9 aptek żadna nie pełni 

dyżuru po godz. 20.00? najbliższa 
apteka dostępna jest w świdnicy. 
Pamiętam czasy, gdzie były 2 apte-
ki, a dyżur nocny był pełniony. nie 
każdy chory dysponuje samocho-
dem i nadmiarem gotówki na taxi.

Nasze apteki pełnią dyżury 
od poniedziałku do piątku do 
godz. 22.00, a także w soboty, 
niedziele i święta od godz. 9.00 
do godz. 20.00. Informacja o tym, 
która apteka ma przedłużony 
czas pracy w danym tygodniu 
jest podawana na wywieszce w 
każdej aptece. Także w naszym 
biuletynie podajemy informację, 
kiedy dyżuruje dana apteka. 
Kilka lat temu spotkałem się 
z właścicielami aptek, którzy 
jednoznacznie stwierdzili, że z 
doświadczenia nie ma potrzeby 
i sensu dyżurować nocą, podając 
przykłady, co kupuje się po godz. 
22.00 w aptece. Chęć pełnienia 
dyżurów całonocnych jest decyzją 
właściciela apteki. W Świdnicy 
dyżur ma jedna apteka, do której 
przylega mieszkanie właścicielki. 
W Świebodzicach żadna apteka 
nie ma dyżurów. Środki przeciw-
bólowe czy też przeciwgorącz-
kowe oraz wiele innych można 
przez całą noc kupować na 2 
stacjach benzynowych.  

W efekcie poddane głosowaniu 
mogłyby zostać dwa projekty duże 
i dwa projekty małe o łącznej 
wartości ok. 420 tys. zł: 

II etap remontu i modernizacji 
podwórka położonego w centrum 
miasta, miedzy ulicami Boh. Get-
ta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową 
a Rynkiem;

„Ogród tęczą malowany” – 

modernizacja placu zabaw w 
ogrodzie przedszkolnym Publicz-
nego Przedszkola nr 2 im. Misia 
Uszatka w Strzegomiu;

Mobilne boisko piłkarskie typu 
panna cage do gry 1 na 1;

Zadaszenie placu zabaw na 
osiedlu „Domki”.

Protokół z weryfikacji złożo-
nych projektów jest dostępny 

na www.strzegom.pl i www.bip.
strzegom.pl w zakładkach „Bu-
dżet Obywatelski 2018”.

- Kolejne edycje budżetu 
obywatelskiego spo-
tykały się z ni-
skim zainte-
resowaniem 
mieszkań-
ców. Czas 
p r z emy-
śleć, czy i w 
jakim kształ-
cie utrzymać ten 
pomysł w przyszłym 
roku - mówi burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta. – 
Będziemy ten temat rozważać, 
ponieważ liczymy na wzrost 
zainteresowania i frekwencji w 
glosowaniu, dzięki wdrożeniu 

możliwości głosowania droga 
elektroniczną. W tym roku jednak, 
mając na uwadze małą liczbę 
projektów kwalifikujących się 

do głosowania, po-
stanowiłem od-

wołać kolejny 
etap prac nad 
budżetem 
obywatel-
skim, czyli 

głosowania 
nad projekta-

mi. Zapropono-
wane przez mieszkań-

ców projekty, które pozytywnie 
przeszły weryfikację formalną i 
merytoryczną, są moim zdaniem 
bardzo ciekawe, a niektóre wręcz 
innowacyjne. Ich realizacja bez 
wątpienia będzie miała pozy-

tywny wpływ na poprawę jakości 
życia mieszkańców Strzegomia 
oraz poprawę jakości miejskiej 
przestrzeni publicznej, dlatego 

w projekcie budżetu na 2018 rok 
zaproponuję Radzie Miejskiej w 
Strzegomiu ich realizację – wyja-
śnia burmistrz. 

Marcin Przytocki ma 8 lat, 
mieszka w Goczałkowie, jest 
uczniem III klasy Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Go-
czałkowie. - Chłopiec jest bar-
dzo dobrym uczniem, należy 
do grona prymusów szkoły. Jest 
miłym, sympatycznym i skrom-
ny – mówią o nim nauczyciele. 
Interesuje się geografią i piłką 
nożną. Najbardziej jednak 
interesują go państwa i miasta 
świata, flagi państw i ich stolice. 
Doskonale orientuje się na ma-
pie świata, potrafi po konturach 
rozpoznać różne państwa i 

miasta oraz określić ich po-
łożenie. W wolnych chwilach 
lubi czytać, uczyć się nowych 
rzeczy, przeglądać atlasy i mapy. 
Lubi zaskakiwać innych swoją 
wiedzą. - Moje zainteresowa-
nie geografią zaczęło się ok. 
roku temu. Któregoś dnia się 
nudziłem się i znalazłem w 
domu książkę „Państwa świa-
ta”. Zacząłem ją czytać i oglą-
dać mapy świata, kontynentów, 
państw, miast. Na początku 
nauczyłem się nazw państw 
Europy i ich stolic, następnie 
Azji potem Oceanii, Afryki i 

obu Ameryk. Teraz zamierzam 
pogłębić swoją wiedzę na temat 
państw, które nie są uznawane 
za państwa, takie jak: Abchazja, 
Osetia Południowa, czy Cypr 
Północny – opowiada Marcin. 
Pomysł udziału w programie 
„„The Brain. Genialny umysł” 
zrodził się po obejrzeniu jego 
odcinków. Mama Marcina 
wyszła z propozycją udziału w 
programie, a starszy brat wysłał 
zgłoszenie. Następnie przed-
stawiciele Telewizji Polsat 
nawiązali kontakt z rodzicami 
chłopca i tak rozpoczęła się ta 
przygoda Marcina. Nagrania 
do programu odbyły się na 
początku lipca w Warszawie. 
– Miło wspominam również 
pobyt ekipy zdjęciowej i wizytę 
prowadzącej rozmowy, aktor-

ki Agnieszki Sienkiewicz 
w naszym domu, przy 
nagrywaniu wizytówki 
do programu – mówi 
Marcin. Aby wystąpić 
w programie musiał 
przejść eliminacje, któ-
re polegały na tym, że 
musiał rozpoznać wie-
le flag różnych państw 
na świecie, nawet tych 
bardzo małych, i podać 
stolice tych państw. 
Ocz ywi ś c i e  e l imi -
nacje przeszedł śpie-
wa jąco  i  nas tępnym 
etapem było nagrywanie 
programu. - Kiedy zo-
baczyłem kontury miast 
byłem pewny swoich od-
powiedzi, bo opracowałem 
sobie, sam dla siebie, system 

ro zpo znawan ia  t yc h 
miast, który polegał 
n a  t y m, że zawsze 
starałem się znaleźć 
charakter ystyczny 
szczegół, punkt, któ-
ry kojarzył z jakimś 
obrazem, np. mia-
sto Erywań w jego 
konturach w lewym 
dolnym rogu moż-
na zobaczyć zarys, 
kontury statku i w 
ten sposób kojarzę i 
zapamiętuję – opowia-

da chłopiec. Marcin 
kiedy usłyszał werdykt 

bardzo się ucieszył i był 
trochę zaskoczony. – Jestem 

szczęśliwy z wygranej. To mój 
pierwszy duży sukces – dodaje 
Marcin. Gratulujemy! 

co dalej z budżetem obywatelskim?
Nie odbędzie się głosowanie na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok, zaplanowane na 20-22 października br.

Marcin teraz zamierza pogłębić swoją wiedzę na temat „nieoficjalnych” państw takich jak: Abchazja, Osetia Południowa czy Cypr Północny

W edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom 
na 2018 rok wpłynęło jedynie 7 formularzy zgłoszenio-
wych projektów zadań (2 zadania duże o łącznej wartości 
389 744,75 zł i 5 zadań małych o łącznej wartości 63 668,20 
zł). Spośród nich 2 projekty nie spełniły wymogów for-
malnych i tym samym nie mogły podlegać dalszej ocenie. 
Spośród 5 pozostałych projektów jeden okazał się nie być 
zadaniem o charakterze inwestycyjnym, co wykluczyło go 
z dalszej procedury. 

Co Państwo sądzą o budżecie obywatelskim? Czy jest potrzebny? Co powinno 
się zmienić, by zainteresowanie mieszkańców było większe? Czekamy na uwagi. 
Można je złożyć pisemnie w Wydziale Obsługi Interesantów (parter, pok. nr 15) 
lub w formie elektronicznej na adres: fundusze@strzegom.pl 
Już w następnym numerze przypomnimy, co dotychczas udało się zrobić i co 
jeszcze będzie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2015-
2017. 

Marcin Przytocki z Goczałkowa wziął udział w programie 
„The Brain. Genialny umysł” i wprawił wszystkich w osłu-
pienie. Po konturach bezbłędnie odgadł miasta, wskazując 
jednocześnie państwo oraz kontynent, na którym leżą. 

Genialny 8-letni umysł z Goczałkowa
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Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

PYTANIE KONKURSOWE TYGO-
DNIA:
Który film wygrał w tegorocznej edycji 
Festiwalu Filmowego w Gdyni?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie otrzymają po-
dwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 30 września  
– 1 października 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-
mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury 
- sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również 
dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko 
i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwy-
cięzcy zostaną poinformowani telefonicz-
nie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !co w strzegomskim kinie Sck? 
„GANG WIEWIóRA 2” 3D (DUBBING)
30 września, godz. 15.00
1 października, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„MAMUŚKI MAJą WYCHODNE” 
30 września, godz. 18.00
1 października, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„BOTOKS”
6 października, godz. 17.00/ godz. 19.30
7 października, godz. 16.00/ godz. 19.00
13 października, godz. 19.00
15 października, godz. 19.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„NA UKłADY NIE MA RADY”
13 października, godz. 17.00
15 października, godz. 17.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

Na wystawie zaprezento-
wano 18 miejsc – miast 
i wsi na terytorium Czech 
– gdzie w czasie II woj-
ny światowej Niemcy 
utworzyli obozy pracy 
przymusowej dla Ży-
dów, Romów i  Polaków. 
Ekspozycja ukazuje drama-
tyczny los robotników, którzy 
w 1944 r. w wyniku przejęcia 
części obozów pracy przymu-
sowej przez komendantury KL 

Gross-Rosen i  Flossenbürg 
stali się ich ofiarami. Jedna 

z  plansz przypomina hi-
storię filii żeńskiej KL 

Gross-Rosen – FAL 
Schatzlar (obecnie 
Žacléř), gdzie polskie 
i węgierskie Żydówki 
przymusowo pracowa-

ły w  przędzalni i  przy 
kopaniu rowów prze-

ciwczołgowych. Wystawę 
będzie można obejrzeć do 20 
października 2017 r. Wstęp 
wolny. Zapraszamy!

utracona pamięć – do zobaczenia w rogoźnicy
Na wystawie zaprezentowano 18 miejsc – miast i wsi na terytorium Czech

Na pierwszy plan wysuwa 
się Jude - jedyny z bohaterów, 
którego pochodzenia etnicz-
nego, wyglądu ani przeszłości 
nie znamy. To stopniowo - za 
sprawą retrospekcji - odsłoni 

się przed nami jako bezmiar 
nieprzezwyciężalnego cier-
pienia. 

Halina Duch
 Biblioteka Publiczna 

w Strzegomiu

O wielkiej przyjaźni 
Tym razem strzegomscy bibliotekarze polecają historię męskiej długoletniej przyjaźni, czyli baśniową książkę „Małe życie” Yanagihara Hanya

W Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy można obejrzeć nową wystawę pt. „Ztracená pa-
měť? Místa nacistické nucené práce v České republice” [„Utracona pamięć? Miejsca pracy 
przymusowej w czasach narodowego socjalizmu w Czechach”] przygotowaną przez Instytut 
Terezinskie Inicjatywy we współpracy z organizacjami: Antikomplex, Żywa Pamięć oraz 
Muzeum Flossenbürg.

Ta powieść rozpoczyna się w nieokreślonym czasowo No-
wym Jorku, gdzieś na przełomie XX i XXI w. Jest historią 
czterech przyjaciół: marzącego o karierze aktorskiej białego 
Willema, mulata Malcolma, przyszłego architekta, ego-
centrycznego artysty o haitańskich korzeniach JB i Jude’a, 
matematycznego geniusza i  początkującego prawnika, 
o którym wiemy najmniej. 

„Małe życie”, z jego odrealnieniem, ale-
gorycznością, koncentracją na skrajnych 
emocjach, układa się coś w rodzaju ba-
śni. To baśń o tym, że nie trzymamy nici 
naszych losów w dłoniach. Serdecznie 
polecam.
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Na terenie stanowickiego 
Orlika 21 września br. odbył 
się V Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych. Impreza 
odbywała się pod patronatem 
poseł na sejm RP - Moniki 
Wielichowskiej oraz senatora 
RP - Wiesława Kiliana. Or-
ganizatorami zawodów byli: 
PSP im. Jana Brzechwy w 
Stanowicach oraz OSiR w 
Strzegomiu.

W rozgrywkach wzięło udział 
9 zespołów. Mecze odbywały się 
w 3 grupach. Z każdej z nich 
wyłoniono najlepszą drużynę. 
Z grupy A „wyszli” uczniowie 
z PSP Olszany, z grupy B - 
piłkarze PSP Jaroszów, zaś z 
grupy C - futboliści PSP Ro-
goźnica. Rozgrywki finałowe 
były bardzo zacięte i dostarczyły 
widzom wiele emocji. Najlepiej 
poradziła sobie drużyna z Jaro-
szowa, która wygrała cały tur-

niej. Kolejność pierwszej trójki 
wyglądała następująco:

I miejsce - PSP Jaroszów
II miejsce - PSP Olszany
III miejsce - PSP Rogoźnica

Organizatorzy wręczy l i 
również nagrody indywidual-
ne. Statuetkę dla najlepszego 
bramkarza odebrał Rafał Bro-
da, najlepszym strzelcem okazał 
się Fabian Metelica, zaś miano 
najlepszego piłkarza uzyskał 
Paweł Markowski.

Pozostałe drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary, a opie-
kunowie dyplomy za przygo-
towanie uczniów do turnieju. 
Przebieg rozgrywek, jak co 
roku, relacjonował Krzysztof 
Kalinowski. Organizatorzy 
zadbali również o poczęstunek 
dla uczestników turnieju.

red

oświAtA

Uczniowie strzegomskich 
szkół przyłączyli się do te-
gorocznej akcji „Sprzątania 
świata” pod hasłem: „Nie 
ma śmieci - są surowce!”. 
Celem akcji było promowa-
nie poszanowania zasobów, 
ograniczenia ilości śmieci 
i  ich efektywnej segregacji. 
– Dzieci z  zapałem zabrały 
się do pracy. Wiedzą, jak 

bardzo ważna jest  troska 
o swoje otoczenie i edukacja 
ekologiczna. To istotne, aby 
dbać o miejsce, w którym się 
żyje – mówią nauczyciele. 
Uczniowie posprzątali do-
kładnie tereny swoich szkół 
oraz ich okolice. – Nie tylko 
wspólnie sprzątaliśmy, ale 
także dobrze się bawiliśmy – 
dodają dzieci. 

Posprzątali swój świat

młodzi jaroszowianie górą!

W  „Misiu Uszatku” dzieci 
wybrały się na wycieczkę do 
osady indiańskiej Pokahon-
tas. Pokonywały indiańskie 
wzgórza, zdobywały różnorod-
ne sprawności, uczestniczyły 
w  warsztatach ceramicznych 
i świetnie się bawiły. W blasku 
pięknego słońca zajadały się 
owocami i kiełbaskami z grilla.  
- Odświętny wystrój przedszko-
la i kolorowe stroje dzieci zdo-
minowały ten szczególny dzień. 
Wspólną zabawę rozpoczęliśmy 
od ,,Hymnu Przedszkolaka’’ 

i  Tęczowej Zumby – mówi 
Wiesława Górka, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 2 
w Strzegomiu. Ogromną radość 
sprawiło dzieciom wypusz-
czanie kolorowych baloników, 
które poszybowały w  niebo 
z optymistycznymi życzeniami. 
Wszystkie przedszkolaki w Pol-
sce połączyły się łańcuchem 
przyjaźni, uśmiechu i radosnej 
zabawy. Radośnie było również 
w  Publicznym Przedszkolu 
nr 3. - Przedszkolaki, chcąc 
poinformować wszystkich 

o  swoim święcie, przemasze-
rowały ulicami naszego miasta, 
śpiewając piosenkę „Jestem 
sobie przedszkolaczek”, oraz 
skandując przedszkolne hasła. 
Barwny korowód wzbudził 
zachwyt i  zainteresowanie 
przechodniów. Po przybyciu 

do przedszkola odbyły się 
zabawy międzygrupowe – 
opowiada Grażyna Przybyło, 
dyrektor placówki. Wszystkim 
przedszkolakom życzymy dużo 
uśmiechu, optymizmu i samych 
radosnych chwil spędzonych 
w przedszkolu.

Świętowali Dzień Przedszkolaka 
W przedszkolach gminy Strzegom świętowano Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

- Z okazji Dnia Przedszkolaka zorganizowane zostały gry 
i zabawy dla dzieci oraz liczne niespodzianki. Przedszko-
laki uczestniczyły we wspólnych zabawach, konkursach 
i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz 
niespodzianek. Była wesoła zabawa przy muzyce i  wiele 
atrakcji – opowiada Krystyna Szałecka, dyrektor Publicz-
nego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu. 

- Od września tego roku już 
trzylatki mają prawo do miejsca 
w przedszkolu i gmina musiała 
przygotować miejsca dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Niekom-
fortową sytuacją dla wszystkich 
był fakt, że zgodnie z przepisami 
dzieci sześcioletnie pozostawały 
w  przedszkolach, a  dla dzieci 
trzyletnich szukaliśmy miejsca 
w szkole, w której uczyć się mieli 
od września również gimnazja-
liści – wyjaśnia Urszula Podsia-
dły-Szubert, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Wspólne ana-
lizy i  współdziałanie burmi-
strza z dyrektorami przedszkoli 
i  szkół podstawowych zaowo-
cowały utworzeniem nowych 
miejsc w oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych.

- Ale to był dopiero począ-
tek! Burmistrz Strzegomia 
przez całe wakacje niemal 
codziennie odwiedzał szkoły, 
by sprawdzić, czy są przygo-
towane do przyjęcia przed-
szkolaków. Potrzebna była 
poprawa estetyki pomieszczeń, 
przystosowanie sanitariatów 
dla maluchów, zakup stolików, 
szafek, wykładzin, dywanów 
i  zabawek. Tu powstawały 
przeszkody w postaci tego, że 
właściwie cała Polska działała 
podobnie, a firmy sprzedażowe 
nie były w  stanie dotrzymać 

terminów dostaw – mówi Ur-
szula Podsiadły-Szubert. 

Pomysłowość i  współpraca 
dyrektorów strzegomskich pla-
cówek doprowadziła do tego, że 
grupy przedszkolne na dzień 3 
września były przygotowane do 
przyjęcia przedszkolaków. Rodzi-
ce dzieci wraz ze swoimi pocie-

chami mogli odwiedzić oddziały 
przedszkolne w  szkołach już 1 
września i spokojnie przyjrzeć się 
warunkom przygotowanym dla 
dzieci w szkołach. Godziny pra-
cy przedszkola, jak i oddziałów 
przedszkolnych przystosowane 
są do potrzeb zgłaszanych przez 
rodziców dzieci. 

Poszła Ola do przedszkola…
Burmistrz Strzegomia przez całe wakacje odwiedzał szkoły, by sprawdzić, czy są przygotowane

W  dobie przemian związa-
nych z wdrażaniem reformy 
oświaty w mediach jakby tro-
chę zapomniano o  jednym 
z  najważniejszych zadań 
gminy związanym z zapew-
nieniem dzieciom dostępu 
do wychowania przedszkol-
nego. Tymczasem w  gmi-
nie Strzegom już od marca 
br. trwały prace związane 
z  wyliczeniem i  technicz-
nym zapewnieniem miejsc 
przedszkolnych dla dzieci, 
szczególnie tych, którzy nie 
znaleźli się na listach przyjęć 
do przedszkoli.

Dziecko przebywa na terenie przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
5 godzin nieodpłatnie, za każdą następną godzinę rodzic płaci złotówkę. 
Wszystkim dzieciom życzymy miłego pobytu w przedszkolu, mając nadzieję, 
że zamówione dawno mebelki przyjadą wkrótce do Strzegomia.
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A  wszystko to społecznie. 
Wykopy wykonał Wojciech 
Dudek, wykończenie, zamon-
towanie słupków mieszkańcy 
Olszan zawdzięczają społecz-
nej pracy Mieczysława Krzy-

wickiego. Drewniane barierki 
zrobił Tomasz Borowik. Za-
kupu niezbędnych materiałów 
i  usług dokonano z  funduszy 
wypracowanych przez sołtysa 
i Radę Sołecką.

- Serdecznie dziękuję na-
szym mieszkańcom za to, że 
tak chętnie podjęli się spo-
łecznej realizacji tego waż-
nego dla wsi obiektu. Nowo 
powsta ła  scena  znacznie 

poprawi warunki do organi-
zacji imprez plenerowych na 
boisku sportowym - podkre-
śla sołtys Olszan, Stanisława 
Górska.

Obchody 27 sierpnia rozpoczęła 
uroczysta msza św. dziękczynna, 
odprawiona w tutejszym kościele 
pw. Trójcy Św. przez proboszcza, 
a  równocześnie duszpasterza 
Rolników Diecezji Świdnickiej ks. 
Mariana Kujawskiego. Wieniec 
przynieśli „Olszaniacy”, a  chleb 
i owoce starostowie - Anna Ży-
wioł i  Piotr Korga. Po mszy 
korowód dożynkowy z wieńcem 
na czele, niesionym tym razem 
przez rolników, przeszedł na bo-

isko sportowe. Tam organizatorzy 
- sołtys i Rada Sołecka wsi przy-
gotowali biesiadę dożynkową.

W jej trakcie wystąpili „Olsza-
niacy” wraz z rolniczkami: Anną 
Żywioł, Marią Topą, Anną Ko-
mornicką oraz Heleną Sołowij 
i  „Goczałkowianie”. Uhonoro-
wano również Helenę Sołowij 
za piękny, misternie wykonany 
wieniec dożynkowy. Ponadto 

podziękowano społecznym wy-
konawcom letniej sceny, na której 
odbywała się część artystyczna. 
Był czas na konsumpcję, rozmowy, 
żarty i  wspólną zabawę star-
szych i młodszych 
przy muzyce ze-
społu „Hot Music 
Band”. Dla dzie-
ci organizatorzy 
przygotowali 
n i e  l ada 
a t rakc je : 
balony, watę 
cukrową, popcorn 
oraz darmową zjeż-
dżalnię. Na festy-
nie nie brakowało 
przysmaków 

przygotowanych przez członki-
nie Rady Sołeckiej, p. Marysię 

i starościnę.

Scena letnia powstała w Olszanach

Dożynki w Olszanach

Nowo powstały obiekt poprawi warunki do organizacji imprez plenerowych na boisku sportowym 

Wystąpili „Olszaniacy” wraz z rolniczkami oraz zespół folklorystyczny „Goczałkowianie”

Na boisku w  Stanowicach 
zamontowano nowe oświetle-
nie. - Inwestycja zrealizowana 
została dzięki pomocy WZZ 
HERBAPOL Stanowice, która 
zakupiła słupy – mówi Woj-
ciech Widlarz, prezes klubu 
LKS Herbapol Stanowice. 
Przedsięwzięcie wsparła Rada 
Sołecka, radny Piotr Szmidt, 
Jakub Powróżnik oraz Marek 
Wiraszka. Zbigniew Wyso-
czański natomiast użyczył 
mini koparki, za pomocą której 
Dariusz Skóra wykopał rów 

pod kabel. Zawodnicy zajęli się 
montażem i rozprowadzaniem 
kabla. Rafał Gacek wykonał 
wpięcie instalacji oświetlenia 
w instalację szatni. - Nadmienić 
trzeba, że w  planie jest zakup 
i montaż kolejnych lamp, jeśli 
tylko pozwolą na to finanse. 
WZZ HERBAPOL zakupił 
łącznie 12 słupów. Zamontowa-
no 3 słupy, na których zainstalo-
wano 5 lamp metalohalogeno-
wych. Łączny koszt oświetlenie 
wyniósł około 2000 zł – dodaje 
Wojciech Widlarz. 

W   g m i n i e  S t r z e g o m 
t r wa ją  z ebrania  wie j sk ie 
w sprawie podziału środków 
funduszu  so łeck iego  d la 
poszczególnych wsi. 

Z g r o m a d z e n i  n a  z e -
b r a n i a c h  p r z y g o t o w u j ą 

i  przedstawiają propozycje 
zadań do realizacji. Po ich 
pr z eds tawien iu  i   dy sku-
sji  mieszkańcy podejmują 
uchwałę, zawierającą listę 
zadań wytypowanych wraz 
z ich kwotami. 

nowe oświetlenie na boisku

rozmawiają o funduszu

- Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaangażowanie, wszelką pomoc i obec-
ność. Dożynki w Olszanach obchodzone są od zawsze. Dają nam poczucie 
jedności, niosą radość i nadzieję na przyszłość - dodaje Stanisława Górska.

Wśród zadań na przyszyły rok są już m.in. zakup wyposażenia 
świetlic wiejskich, montaż siłowni zewnętrznych, czy uczest-
nictwo w wydarzeniach o charakterze kulturalnym. – Fundusz 
sołecki daje nam możliwość samodzielnego decydowania 
o tym, co możemy zrobić w swoich miejscowościach. To dla 
nas bardzo ważne – mówią mieszkańcy. 

Dożynki to ważne wyda-
rzenie w  życiu każdej wsi. 
W  Olszanach mają one 
szczególny charakter, bo 
to wieś o  dużym potencjale 
produkcyjnym, dużej licz-
bie gospodarstw prowa-
dzonych przez młodych, 
wykształconych ambitnych 
i pracowitych ludzi, najbar-
dziej rolnicza wieś w gminie 
Strzegom. 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób, na boisku sportowym w Olszanach obok betonowej płyty do tańca (wybudo-
wanej społecznie w 2016 roku) powstała scena letnia. Została ona wykonana przez firmę PSBM-Dom Marzeń” należącą 
do Pawła Szabelskiego i Mateusza Białego, według projektu tego pierwszego.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Sudety Giebułtów – AKS 0:4, AKS – Chrobry II Głogów 4:0, 
Olimpia Kowary – AKS 0:3, Włókniarz Mirsk – AKS 1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.  6 15

2. Apis Jędrzychowice  6 14

3. Orkan Szczedrzykowice  6 13

4. Stal Chocianów  6 12

5. Odra Ścinawa  6 11

6. Włókniarz Mirsk  6 10

7. Orla Wąsosz  6 10

8. Karkonosze Jelenia Góra  6 8

9. Sparta Grębocice  6 8

10. Chrobry II Głogów  6 7

11. Górnik Boguszów-Gorce 6 7

12. Nysa Zgorzelec 6 5

13. Sudety Giebułtów 6 5

14. Górnik Złotoryja  6 4

15. Olimpia Kowary  6 4

16. Olimpia Kamienna Góra  6 1

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol 
Stanowice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Darbor Bolesławice 1:1, Unia – Czarni Sieniawka 3:0, 
Zieloni Łagiewniki – Unia 3:1, Unia – Wierzbianka Wierzbna 
1:1; Herbapol – LKS Marcinowice 2:2, LKS Dobrocin – Her-
bapol 3:4, Cukrownik/ Polonia Pszenno – Herbapol 4:3, 
Herbapol - pauza

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 5 13

2. LKS Wiśniowa 5 12

3. Cukrownik/ Polonia Pszenno 5 10

4. Ślężanka Tąpadła 4 9

5. Herbapol Stanowice 4 7

6. Zieloni Łagiewniki 5 7

7. Delta Słupice 4 6

8. Darbor Bolesławice 5 6

9. Unia Jaroszów 5 5

10. LKS Dobrocin 4 3

11. Czarni Sieniawka 5 3

12. LKS Marcinowice 4 2

13. Wierzbianka Wierzbna 5 1

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan 
Olszany):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Sokół - Huragan Olszany 6:1, Błyskawica Kalno – Sokół 3:2, 
Sokół – LKS Piotrowice Świdnickie 1:3, Płomień Dobromierz 
– Sokół 0:3; Sokół – Huragan Olszany 6:1, Huragan – Zryw 
Łażany 2:2, Zieloni Mrowiny – Huragan 5:1, Huragan – Górnik 
II Wałbrzych – mecz w innym terminie

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie Wałbrzych 5 13

2. Górnik II Wałbrzych 4 10

3. Nysa Kłaczyna 5 10

4. LKS Piotrowice Świdnickie 5 10

5. Tęcza Bolesławice 5 10

6. Zieloni Mrowiny 5 9

7. Błyskawica Kalno 5 8

8. MKS II Szczawno-Zdrój 5 7

9. Sokół Kostrza 5 6

10. Karolina II Jaworzyna Śl. 5 6

11. Huragan Olszany 4 4

12. Zryw Łażany 5 2

13. Płomień Dobromierz 5 1

14. Grom Panków 5 0

Na zbiorniku „Rekreacyjny” 
w Rusku 10 września br. od-
były się Zawody Spławikowe 
o Puchar Prezesa koła PZW 
Strzegom. Zawody zaliczane 
były do punktacji Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej.

W zawodach uczes tn i-
czyło 29 osób oraz obsługa 
sędziowska. Po odprawie i 
losowaniu stanowisk zawod-
nicy udali się na wylosowane 
miejsca. Zawody trwały od 
godz. 8.00 do 12.00. Ryby 
brały bardzo słabo. Zwycięzcą 
okazał się Ireneusz Dzie-
niszewski, który wyprzedził 
Natalię Jankowską i Andrze-
ja Szczerbę. Ten pierwszy 
złowił także największą rybę 
– leszcza o długości 36 cm. 

Na zakończenie tradycyjnie 
był poczęstunek gorącą kieł-
baską.

Klasyfikacja końcowa Za-
wodów S p ławikowych  o 
Puchar Prezesa koła PZW 
Strzegom:
I miejsce – Ireneusz Dzieni-
szewski - 1615 pkt.
II miejsce – Natalia Jankow-
ska - 905 pkt.
III miejsce – Andrzej Szczer-
ba - 805 pkt.
W ciągu roku odbyły s ię 
cztery zawody wędkarskie 
zaliczane do Grand Prix Zie-
mi Strzegomskiej 2017 tj. 
„Puchar Miziołka”, „Puchar 
Burmistrza”, „Mistrzostwa 
Koła” i „Puchar Prezesa”.

red

Dzieniszewski najlepszy

Zwycięstwem w klasyfika-
cji 4F oraz 12. miejscem 
w klasyfikacji generalnej 
zakończyła udział w 51. 
Rajdzie Dolnośląskim za-
łoga Paweł Krysiak i Paweł 
Gacek. Team Forda Fiesty 
R2, obsługiwanej przez 
Rallylab, wygrał w swojej 
klasie wszystkie odcinki 
specjalne. Tym samym po-
większył swoją przewagę 
w klasy fikacji  sez onu i 
zwiększył szanse na tytuł 
mistrza Polski.

Trasa 51. Rajdu Dolnoślą-
skiego, rozegranego w dniach 
8-9 września br. składała się 
z 9 odcinków specjalnych o 
łącznej długości 133,45 km. 
Zawody stanowiły 4. rundę 
Inter Cars Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Pol-
ski. Dla załogi Automobil-
klubu Ziemi Kłodzkiej Paweł 
Krysiak i Paweł Gacek to był 
wspaniały start w domowych 
zawodach. Team Forda Fiesty 
R2 z nr 33 ani razu nie dał się 
pokonać konkurentom na nie-
zwykle wymagających oesach 
(odcinkach specjalnych).

Paweł Krysiak i Paweł Ga-
cek w klasie 4F o ponad dwie 
minuty pokonali Jacka Poloka 
i Katarzynę Pytel-Majkow-
ską w bliźniaczej Fieście R2. 
Osiągając świetne 12. miej-
sce w klasyfikacji generalnej 
krajowego czempionatu, byli 
także najwyżej sklasyfikowa-
ną lokalną załogą.

- Cieszę się niezmiernie, że 
wreszcie udało się odczarować 
Rajd Dolnośląski i osiągnąć 
metę. Teraz pozostaje mi 
mały niedosyt, jeśli chodzi o 

wynik w klasyfikacji general-
nej, bo postawiłem na dość 
zachowawczą jazdę. Prio-
rytetem była właśnie meta 
i walka o punkty w klasie 
4F, gdzie mamy szansę na 
mistrza Polski - mówi Paweł 
Krysiak, kierowca ze Strze-
gomia. - Dziękuję wszystkim, 
którzy sprawili, że start w 
tym rajdzie był możliwy. Za 
wsparcie logistyczne dzię-
kuję Rafałowi Kręciocho-

wi, Marcinowi Górnemu, 
ekipie Rallylab i łukaszowi 
Ser metowi oraz  Darkowi 
Lamotowi. Za świetny rajd i 

wspaniałą trasę ukłony należą 
się Automobilklubowi Ziemi 
Kłodzkiej - dodaje.

red

krysiak zwycięzcą
Start naszej załogi w 51. Rajdzie Dolnośląskim wsparło wiele lokalnych firm, instytucji i osób prywatnych

Fot. M
ateusz Banaś

Końcowa punktacja Grand Prix Ziemi Strzegomskiej:
I miejsce – Ireneusz Dzieniszewski 
II miejsce – Piotr Szczepanik 
III miejsce – Natalia Jankowska 
IV miejsce – Zygmunt Włoszczyński 
V miejsce – Andrzej Bobowski 
VI miejsce - Zbigniew Dorodny 
Puchary, dyplomy oraz nagrody najlepszym wędkarzom w naszej gminie 
wręczali: zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski oraz prezes 
koła - Tadeusz Chmieliński.

W tym roku w cyklu Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski do 
rozegrania pozostały jeszcze dwie rundy: Rajd Nadwiślański (29.09 - 01.10.2017, 
Puławy) oraz Rajd Śląska (13-15.10.2017, Mikołów - Żory).

Start załogi Paweł Krysiak i Paweł Gacek w 51. Rajdzie Dolnośląskim wsparło 
wiele lokalnych firm i instytucji, a także osób prywatnych, którym zespół składa 
serdeczne podziękowania.
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Działka w Strzegomiu - grunty rolne, eksploatacja kopalin 

Lokal mieszkalny - ul. Wolska nieruchomość w kostrzy – nieruchomość zabudowana 

ogłoszeniA

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANI-
CZONY
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2147 z późn. zm.) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490) ogłasza przetarg 
ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 16, 
AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strze-
gom powierzchnia wg reje-
stru ewidencji gruntów wy-
nosi 1,0764 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu - RIIIa. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwa-
łą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listo-
pada 2004 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom przedmioto-
wa nieruchomość oznaczona 
jest w części symbolem RP 
– uprawy rolne, w części PE 
tereny związane z eksploatacją 
kopalin, granica chronionego 
obszaru zlewni Nysy Szalonej..
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 

Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.). Warunki przetar-
gowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnic-
twa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgło-
szenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez bur-
mistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przed-

miot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą 
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 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związ-
ku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz wa-
runkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrze-
żeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – pod-
stawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 
1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 19.10.2017 r. – dz. 

nr 16, AM- 19, Obr.4” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
dnia 10.10.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych doku-
mentów nie zostaną dopusz-
czone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
12.10.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 53.200,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt trzy ty-
siące dwieście złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolnio-
na jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1221 z późn. 
zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
5.400,00 zł (słownie: pięć tysię-
cy czterysta złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 16.10.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-

gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . 
Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 16, 
AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowa-
nia przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 DRUGI PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Nieruchomość zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym działka 
nr 267/1, AM – 1, obr. Kostrza, 
o powierzchni 0,1396 ha położo-
na w Kostrzy, przy ulicy Mikołaja 
Kopernika 3 
Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 140 m2 Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00005820/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 5MN/RM 
zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i zagrodowa.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 125.800,00 zł
Wadium - 12.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1400 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 13.07.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Dla osób zainteresowanych nie-
ruchomość udostępniona będzie 
do oglądania w dniu 11.10.2017 
r. w godzinach od 1000 do 1015.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 16.10.2017 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 uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-

twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, 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.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g 
ł a s z a PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
 Przedmiotem przetargu jest lo-
kal mieszkalny nr 5 o powierzch-
ni użytkowej 32,11 m² położony 
w budynku w Strzegomiu przy ul. 
Wolskiej 3-5 – klatka nr 3 wraz 
z udziałem 559/10000 w częściach 
wspólnych budynku oraz prawie użyt-
kowania wieczystego gruntu działki 
nr 981, AM - 25, Obr. 3  o powierzchni 
0,0392 ha
Lokal mieszkalny nr 5 składa się 
z pokoju o pow.22,61 m2 oraz kuchni 
o pow. 9,50 m2

Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00026544/9. 
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
F.7.MW/U - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami. Granica 
historycznego układu urbanistyczne-
go przedmieścia średniowiecznego 
miasta. Obszar obserwacji i ochrony 
archeologicznej historycznego przed-
mieścia średniowiecznego miasta, 
stanowisko archeologiczne.
Cena wywoławcza -  35.000,00 zł 

Wadium  3.500,00 zł Postąpienie – 
nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.11.2017 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglądania 
w dniu 25.10.2017 r. w godzinach 
od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu 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  06.11.2017 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg 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 odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego – przed jej 
podpisaniem. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie aktu nota-
rialnego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności. 
Osoby przystępujące do przetargu 

powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74/85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
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Działka w Strzegomiu – grunty rolne 

Pomieszczenie gospodarcze - ul. Dąbrowskiego BurmiSTrz 
STrzeGOmiA 
inFOrmuJe

ogłoszeniA

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANI-
CZONY
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogła-
sza przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 27, 
AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strze-
gom powierzchnia wg reje-
stru ewidencji gruntów wy-
nosi 0,6661 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020746/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu - RIIIa. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
uchwałą Nr 91/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 10 
listopada 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP 
– uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 

Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów związanej z wej-
ściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnic-
twa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgło-
szenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez bur-
mistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rol-
nej; współwłaścicielem w przy-
padku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rol-
nych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-

kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmi-
strza 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 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związ-
ku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109) w sprawie kwalifi-
kacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące dzia-
łalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz wa-
runkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrze-
żeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 19.10.2017 r. – dz. nr 
27, AM- 19, Obr.4” należy 

złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
dnia 10.10.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych doku-
mentów nie zostaną dopusz-
czone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
12.10.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 33.200,00 zł 
(słownie: trzydzieści trzy tysią-
ce dwieście złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1221 z późn. 
zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 3.400,00 zł (słownie: 
trzy tysiące czterysta złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 16.10.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-

gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . 
Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 27, 
AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetar-
gu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowa-
nia przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
o g ł a s z a PRZETARG 
USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom
 Przedmiotem przetargu 
jest pomieszczenie gospo-
darcze o pow. 8,20 m2 znaj-
dujące się na III piętrze bu-
dynku w Strzegomiu przy 
ul. Jarosława Dąbrowskie-
go 24
wraz z udziałem 240/10000 
w częściach wspólnych bu-
dynku i prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 1566, 
AM - 14, Obr. 3  o łącznej po-
wierzchni 0,0174 ha
Przetarg ogranicza się do 
właścicieli lokali miesz-
kalnych w budynku poło-
żonym w Strzegomiu przy 
ulicy Jarosława Dąbrow-
skiego 24.
Cena wywoławcza nieru-
chomości          2.100,00 
zł Wadium  - 210,00 zł Po-
stąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 09.11.2017 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Dla nieruchomości urzą-

dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00029928/6, Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego uchwalo-
nego Uchwałą Nr 116/01 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21 listopada 2001 r. 
części miasta Strzegom obej-
mującej obszar staromiejski, 
w granicach strefy ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 26 MW za-
budowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna w części zabudo-
wa o funkcji mieszkaniowej 
z usługami wbudowanymi, 
Strefa A ochrony konserwa-
torskiej w części zabudowa 
o funkcji mieszkaniowej.
Dla osób zainteresowa-
nych pomieszczenie go-
spodarcze udostępnio-
ne będzie do oglądania 
w dniu 25.10.2017 r. od go-
dziny 1030 do godziny 1045.
Osoby zamierzające 
uczestniczyć w przetargu 
winny w terminie do dnia 
30.10.2017 r. zgłosić się 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 

tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwier-
dzenia uczestnictwa w prze-
targu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograni-
czonego. W dniu 31.10.2017 
r. Komisja Przetargowa za-
kwalifikuje osoby upraw-
nione do wzięcia udziału 
w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę 
osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom, nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia  06.11.2017 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-

targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra.
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560 543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Rynek 38, 
został wywieszony na okres 21 
dni wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 234/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 21 
września 2017 r.
Xxx xxx
Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Rynek 38, 
został wywieszony na okres 21 
dni wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 231/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 20 
września 2017 r.
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Od tego numeru „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy zamieszczać grupowe zdjęcia przedszkolaków i pierwszoklasistów uczęszczających do placówek oświatowych gminy 
Strzegom. W tym wydaniu uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

Oto nasze pierwszaczki 
uczniowie klAs Pierwszych z gmin y strzegom 

Klasa 1a. Wychowawca Danuta Pikor

Klasa 1 b. Wychowawca Ewa Ibek


