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w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie

W tym numerze o sobie 
opowiada Tomasz Kru-
szelnicki, pasjonat fotogra-
fii, na co dzień pracownik 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury 

 str.2

StrzeGom
oni wygrali 

Rozstrzygnięto siódmą 
edycję konkursu „Odnów 
i wygraj”. Wpłynęło aż 25 
zgłoszeń, co jest rekordem 
w historii tego konkursu. 
Kto wygrał? 

 str.3

StrzeGom
Policja pod lupą 

Więcej kradzieży z wła-
maniem i uszkodzeń mienia, 
a także zatrzymań nietrzeź-
wych kierowców w 2017 
roku – o tym mówiono na 
odprawie policji w Strze-
gomiu 
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w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

w Skrócie:

Warsztaty

W strzegomskim LO od-
były się warsztaty dzienni-
karskie, które poprowadzili 
Łukasz Grad i Krzysztof 
Konstencki. 

kodowanie 

Przedszkole „Miś Usza-
tek” do zajęć dydaktycznych 
wprowadziło elementy ko-
dowania, które przygotowują 
przedszkolaki do nauki pro-
gramowania i świadomego 
korzystania z technologii 
cyfrowych. 

Bal

Dla małych czytelników 
Biblioteki Publicznej w 
Strzegomiu zorganizowano 
bal. Atrakcji nie brakowało. 
Były tańce, zabawy z balona-
mi i gra na instrumentach. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 134; 16.02.2018 r. Następne wydanie: 02.03.2018 r. Rok Vii ISSN 2299 – 579X. 

Otrzymanie tak dużego do-
finansowania jest kolejnym 
sukcesem strzegomskiego sa-
morządu, który w ostatnich 
latach regularnie pozyskuje 
środki finansowe z różnych 
instytucji. 

Rewitalizacja parku miejskie-
go i dzielnicy Graby z pewno-
ścią wpłynie na estetykę miasta 
i zdecydowanie poprawi jego 
wizerunek. Z faktu otrzymania 
prawie 5-milionowego dofi-
nansowania niezwykle cieszy 
się burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta, który podkre-
śla, że wreszcie ten fragment 
Strzegomia będzie ożywiony 
i będzie niejako kon-
kurencyjny względem 
innych części miasta. 
– Rejon ten zasłu-
guje, by w końcu coś 
się tam działo. Teren 
wzdłuż Strzegomki 
był zapomniany, a ma 
ogromny potencjał. Te-
raz to się zmieni! – pod-
kreśla burmistrz. 

Prace rozpoczną się już na 
wiosnę br., a ich zakończenie 
nastąpi w 2019 r. Roboty bu-
dowlane w pierwszej kolejności 
obejmą teren wzdłuż ul. Dolnej, 
co w połączeniu z przebudową 
jezdni i chodników całkowicie 
i trwale zmieni na lepsze wize-
runek Grabów i uczyni z nich 
miejsce chętnie odwiedzane 

przez 
mieszkańców innych części 
miasta i sołectw. Powstaną m. 
in.: plac zabaw na skwerze przy 
skrzyżowaniu ulic Wałbrzy-
skiej i Dolnej, zjeżdżalnie li-
nowe i  fontanna posadzkowa. 
Ponadto uzupełniona będzie 
zieleń, posadowione zostaną 
nowoczesne lampy oświetla-

jące teren, zostanie 
przygotowane miejsce 

i przyłącza elektryczne 
pod kino plenerowe. 

W kolejnym etapie prze-
budowany zostanie park miej-
ski pomiędzy ul. Kasztelańską 
a Dolną. Powstaną fontanny, 
place i urządzenia zabawo-
we oraz atrakcyjna zieleń. 
Dla młodszego pokolenia 
powstanie park kalisteniczny 
(w pobliżu ul. Świdnickiej), 
gdzie młodzież będzie mogła 
ćwiczyć na specjalnych drąż-
kach i poręczach. Dodatkowo 

powstanie mały ogród bota-
niczny, pergola z huśtawkami, 
warzywnik miejski, podwyż-
szona rabata – dostępna dla 
niepełnosprawnych i górka 
saneczkowa. Odrestaurowane 
zostaną mury miejskie, odbu-
dowana będzie baszta na cele 
działalności wystawienniczej, 
prowadzonej przez organi-
zacje pozarządowe, i nastąpi 
podświetlenie elementów zie-
leni i estakady w rejonie ul. 
Świdnickiej. 

red

- W zeszłym roku weszły w 
życie przepisy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicz-
nej. Zgodnie z tym właściciel 
albo użytkownik wieczysty nie-
ruchomości, na której znajdują 
się: pomniki, kopce, obeliski, 
kolumny, rzeźby, posągi, po-

piersia, kamienie pamiątkowe, 
płyty i tablice pamiątkowe, 
napisy i znaki - upamiętniające 
osoby, organizacje, wydarzenia 
lub daty symbolizujące komu-
nizm lub inny ustrój totalitarny, 
zobowiązany jest do ich usu-
nięcia w terminie do dnia 31 
marca 2018 r. – mówi Wioletta 
Urban-Smagłowska, naczelnik 
Wydziału Kultury, Sportu i 

Promocji Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Takie działania 
są więc obecnie czynione. Po-
mniki zostaną usunięte, a teren 
wokół nich zostanie zagospo-
darowany. 

Przypominamy także miesz-
kańcom o konieczności usunię-
cia ze swoich obiektów nazw 
propagujących komunizm lub 
inny ustrój totalitarny.

Parki i Graby odNOWA!  

Dwa pomniki znikną ze Strzegomia

Gmina pozyskała na rewitalizację blisko 5 mln zł! To duży sukces strzegomskiego samorządu

Zgodnie z przepisami pomniki symbolizujące komunizm mają zostać usunięte 

Zapowiadane inwestycje na Grabach i w parku miejskim (odcinek od Netto do ul. Dolnej) już wkrótce się rozpoczną. 
Wniosek gminy Strzegom złożony w maju 2017 r. znalazł się na 4. miejscu listy rankingowej projektów i tym samym 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,83 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020!

Już niebawem z krajobrazu Strzegomia znikną dwa pomniki - pomnik poświęcony poległym 
żołnierzom Armii Czerwonej przy ulicy Kasztelańskiej oraz pomnik braterstwa broni w parku 
przy ul. T. Kościuszki w Strzegomiu. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie wydał decyzję 
sprawie usunięcie tych obiektów,  a to oznacza, że gmina może przystąpić do prac związanych 
z ich demontażem. 
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Co zaobserwowało czujne oko 
miejskiego monitoringu? 
- 26-01-2018 r. ok. godz. 13.00 w 
Rynku koło pręgierza policjanci 
interweniowali w stosunku do 
kierowcy, który pozostawił swój 
pojazd na przejściu dla pieszych 
utrudniając pieszym poruszanie 
się po nim.
- 29-01-2018 r. o godz. 8.00 
doszło do kolizji parkingowej. 
Cofający kierowca pojazdem oso-
bowym uderzył w prawidłowo za-
parkowany pojazd na parkingu. Po 
tym zdarzeniu kierowca sprawca 
odjechał z miejsca zdarzenia. Po 
kilkunastu minutach sprawca 
przyznał się do uszkodzenia po-
jazdu. Sprawa została załatwiona 
polubownie między kierowcami.
- 29-01-2018 r. policjanci in-
terweniowali w stosunku do 

mężczyzny, który dwukrotnie 
spożywał alkohol na ławce przy 
placu zabaw ul. Czerwonego 
Krzyża.
- 30-01-2018 r. ok. godz. 09.25 
w Rynku na parkingu doszło do 
kolizji. Kierowca pojazdu oso-
bowego po uszkodzeniu innego 
pojazdu zaparkowanego obok 
odjechał z miejsca zdarzenia. 
Zapis sytuacji zabezpieczono 
dla policji.
- 02-02-2018r. ok. godz. 09.00 
w Rynku kierujący pojazdem 
osobowym popełnił wiele wy-
kroczeń w ruchu drogowym, tj. 
przejeżdżając w poprzek przejścia 
dla pieszych, wzdłuż chodnika 
oraz parkując pojazd na zakazie 
zatrzymywania się. Całe zdarzenie 
zostało zapisane na monitoringu i 
przekazane policji.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

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

Młodzi radni obradowali 

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiadają o sobie samych. W tym numerze Tomasz Kruszelnicki, 
pasjonat fotografii, na co dzień pracownik Strzegomskiego Centrum Kultury. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Strzegom 
Hobby: fotografia, grafika komputerowa, muzyka oraz kolarstwo 
Największy sukces: współpraca przy wydawnictwach: „Gotyckie 
zabytki Strzegomia”, „Było, jest i będzie” oraz współpraca z grupą 
Above & Beyond z Londynu
Największa porażka: staram się szybko o nich zapominać i więcej 
ich nie powtarzać 
Największe marzenie: dom w ustronnym miejscu oraz start w za-
wodach kolarskich 
Książka czy film: w zależności od posiadanego czasu, czytanie rozwija 
wyobraźnię, co jest niewątpliwym plusem książki
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym, 
żeby: ludzie nie przejmowali się drobnymi sprawami i byli dla siebie 
uprzejmi
Co podoba mi się w Strzegomiu: zabytki oraz to, że miasto bardzo 
prężnie się rozwija. Mamy wyremontowane ulice, odnowione ka-
mienice oraz nowe miejsca pracy
Co mnie denerwuje w Strzegomiu: denerwuje to zdecydowanie zbyt 
duże słowo, ale miło byłoby zobaczyć ładnie oświetlone kamienice 
w rynku, szczególnie pod względem fotografii

Radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu spo-
tkali się 7 lutego na swoim 
drugim posiedzeniu. Sesja od-
była się w sali konferencyjnej 
UM w Strzegomiu. 

Głównym punktem obrad 
był wybór członków poszcze-
gólnych komisji. - Ze względu 

na nieobecność wszystkich 
radnych, skład komisji nie jest 
jeszcze zamknięty. Uzupełnie-
nie nastąpi na kolejnej sesji – 
informuje Dominika Kuleba, 
opiekun młodzieżowej radny z 
ramienia urzędu. 

red

- Każdego dnia mieliśmy bar-
dzo napięty rozkład dnia. I tak 
mogliśmy stać się sportowcami 
podczas zawodów sportowych 
na sali gimnastycznej, zajęć na 
basenie krytym w Żarowie oraz 
na kręgielni w Świebodzicach. 

Nie ominął nas również seans 
,,Pierwszej gwiazdki’’ w Strze-
gomskim Centrum Kultury. 
Ostatniego dnia wybraliśmy 
się do zagrody edukacyjnej 
,,Ostoja nad Młynówką’’ w Mo-
ścisku, gdzie uczestniczyliśmy 

w warsztatach wypieku samo-
dzielnie przez nas uformowa-
nego pieczywa - bułki, rogale 
i warkocze były pyszne! - mówi 
Małgorzata Zaremba, dyrektor 
placówki. 

Dodatkową atrakcją było kar-
mienie zwierząt gospodarzy: 
królików, kóz, owcy i świnek. 
Także zajęcia w szkole były 
bardzo ciekawe. - Mimo że 

śniegu nie było, dzieci wyczaro-
wały sobie prawdziwe bałwanki. 
Mogliśmy też sprawdzić się 
w zajęciach kulinarnych, a o bez-
pieczeństwie rozmawialiśmy 
nawet z policjantem. Nasza zima 
i nasze ferie wcale nie były nud-
ne! Dziękujemy panu burmi-
strzowi za przekazanie środków 
na realizację tych zajęć – dodaje 
Małgorzata Zaremba. 

Ferie bez śniegu, ale z atrakcjami
 Mimo że śniegu nie było, dzieci świetnie się bawiły na basenie, kręgielni czy warsztatach kulinarnych

,,Zima nie musi być nudna’’ – takie hasło towarzyszyło 
uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu w pierw-
szym tygodniu ferii zimowych. Czas spędzony na półkolonii 
upłynął bardzo szybko i w fantastycznej atmosferze. 

W drugiej części obrad omówiono założenia 
i wstępne plany na bieżący rok oraz poru-
szono kwestie wyjazdu integracyjnego.
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LUTY – MARZEC 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

11.02-17.02 Przy 
Fontannie

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

18.02–24.02 Vitrum Al. Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/ 632-38-28

25.02-03.03 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Przypominamy, że od lute-
go 2017 r. mieszkańcy Strze-
gomia mogą osobiście do-
konywać odczytów jakości 
powietrza. Na terenie Urzędu 
Miejskiego, na parterze, jest 
zainstalowana tablica elek-
troniczna, która na bieżąco 
wyświetla wyniki modelowa-
nia jakości powietrza. 

Sprawdź stan 
powietrzaMasz wpływ na gminny budżet!

Duża część podat-
ku dochodowego od 
osób fizycznych zostaje 
przekazana do budże-
tu gminy Strzegom. W 
2018 r. jest to kwota 
ok. 19 mln zł w budże-
cie. Drogi mieszkańcu, 
złóż deklarację podat-
kową PIT za rok 2017 
w Urzędzie Skarbowym 
w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie 

gminy Strzegom JAKO 
MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA. Twoje pieniądze 
zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, 
kulturę, rozwój infra-
struktury, utrzymanie 
zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, 
trasy rowerowe, po-
moc społeczną, ochro-
nę zdrowia i edukację 
dzieci. 

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

Nowości w 
TV Strzegom
- Termomodernizacja Publicznego 

Przedszkola nr 2 w Strzegomiu
- Remont podwórka w centrum Strze-

gomia
- V Strzegomski Maraton Zumba 

Love
- Kasa na rewitalizację 
- Rozstrzygnięcie konkursu „Aktywne 

sołectwa gminy Strzegom”

Do najnowszej edycji wpły-
nęło aż 25 zgłoszeń, co jest 
rekordem w historii tego kon-
kursu. Wśród budynków wie-
lorodzinnych zgłosiło się 16 
przedstawicieli wspólnot, w 
gronie budynków jednorodzin-
nych – 9 właścicieli. 

Zastępca burmistrza Strzego-
mia Wiesław Witkowski po-
gratulował wszystkim uczestni-
kom konkursu, podkreślając że 
dzięki odnowionym elewacjom 
budynków nasze miasto i wsie 
zmieniają się nie do poznania. 
Zaznaczył również, że konkurs 
będzie kontynuowany w latach 
następnych

W dotychczasowych siedmiu 
edycjach odnowiono w sumie 
88 budynków, z czego 68 to 
budynki wielorodzinne, zaś 
20 to budynki jednorodzinne 
(prywatne). W sumie gmi-
na Strzegom przeznaczyła ze 
swojego budżetu kwotę ponad 
1,5 mln zł na nagrody w tym 
konkursie.

Laureaci edycji konkursu za 
2017 r.:
kategoria - budynki 
wielorodzinne
1. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Świdnicka 33 - na-
groda 35 tys. zł
2. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Rynek 28-29 - na-
groda 30 tys. zł
2. miejsce ex-aequo - Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Paderew-
skiego 25 - nagroda 30 tys. zł
2. miejsce ex-aequo - Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Świdnicka 
12 - nagroda 30 tys. zł
2. miejsce ex-aequo - Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Legnicka 
10 - nagroda 30 tys. zł
3. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Św. Jadwigi 7-9 
- nagroda 25 tys. zł
3. miejsce ex-aequo - Wspólno-

ta Mieszkaniowa ul. Kościuszki 
16 - nagroda 25 tys. zł
4. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Bohaterów Getta 
23 - nagroda 20 tys. zł
4. miejsce ex-aequo - Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Dolna 
11-13 - nagroda 20 tys. zł
5. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Chopina 8 - nagro-
da 12 tys. zł
6. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Bankowa 7a-7b 
- nagroda 10 tys. zł
6. miejsce ex-aequo - Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Boh. Getta 
11 - nagroda 10 tys. zł
6. miejsce ex-aequo - Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Milenijna 3 
i 3a - nagroda 10 tys. zł
7. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Ofiar Gross-Rosen 
3 w Rogoźnicy - nagroda 7 
tys.
8. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa Rusko 63 - nagroda 
2 tys. zł
8. miejsce ex-aequo - Wspól-
nota Mieszkaniowa Rusko 59 
- nagroda 2 tys. zł

kategoria - budynki 
jednorodzinne
1. miejsce – Agnieszka i An-
drzej Lusa, Irena i Wiesław 
Wielgomas, ul. Legnicka 30 - 
nagroda 5 tys. zł
2. miejsce – Andrzej Pietkie-
wicz, ul. Legnicka 4a - nagroda 
4 tys. zł
2. miejsce ex-aequo – Wiesław 
Grajny, Tomkowice 17 - nagro-
da 4 tys. zł
2. miejsce ex-aequo – Olga i 
Bartłomiej Pasławscy, Między-
rzecze 31 - nagroda 4 tys. zł
2. miejsce ex-aequo – Katarzyna 
i Grzegorz Dobies, ul. Ko-
ściuszki 28 - nagroda 4 tys. zł
3. miejsce – Wanda i Włodzi-
mierz Przerada, ul. Boczna 9 

w Goczałkowie - nagroda 3 
tys. zł
3. miejsce ex-aequo – Maciej 

Wojtków, ul. Kościuszkowców 
4/2 w Rogoźnicy - nagroda 3 
tys. zł

3. miejsce ex-aequo – Danuta 
i Henryk Burszta, ul. Klonowa 
9 - nagroda 3 tys. zł

4. miejsce – Dorota i Kazimierz 
Kwaśniccy, ul. Kościuszki 13-
13a - nagroda 2 tys. zł

Odnowili budynki i wygrali!
Do najnowszej edycji wpłynęło aż 25 zgłoszeń, co jest rekordem w historii tego konkursu. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu

Rozstrz yg nięto siódmą 
edycję konkursu „Odnów 
i wygraj” za osiągnięcia w 
dziedzinie upowszechniania 
i ochrony kultury material-
nej gminy Strzegom. Ogło-
szenie wyników nastąpiło 6 
lutego br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Na nagrody 
w tej edycji przeznaczono 
330 tys. zł z budżetu gminy 
Strzegom. 

Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego roku kalendarzowego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy lutego 
następnego roku. Środki na nagrody pieniężne pochodzą z budżetu gminy Strzegom. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków, 
które ze względu na swoje położenie, architekturę albo historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, upowszechnienia 
i ochrony. 

Zwycięzca w kategorii budynki wielorodzinne - 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 33

Zwycięzca w kategorii budynki jednorodzinne – 
ul. Legnicka 30 w Strzegomiu



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom4 16 lutego 2018AktuAlności

W spotkaniu, które odbyło się 
2 lutego br. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu uczestni-
czyli strzegomscy policjanci na 
czele z komendantem Piotrem 
Galickim i jego zastępcą Sławo-
mirem Jankowskim. Nie mogło 
zabraknąć również komendanta 
powiatowego Policji Andrzeja 
Dobiesa oraz przedstawiciela 
związków.

Komendant Piotr Galicki pod-
kreślił, że praca Policji jest bar-
dzo dobrze postrzegana przez 
polskie społeczeństwo i wysoko 

oceniana na tle innych instytucji. 
Większym zaufaniem darzone 
są tylko władze samorządowe. – 
W 2017 r. strzegomska Policja 
interweniowała dużo częściej niż 
w 2016 r., szczególnie jeżeli chodzi 
o miasto. Było więcej kradzieży 
z włamaniem i uszkodzeń mienia, 
a także zatrzymań nietrzeźwych 
kierowców. Z drugiej strony za-
notowaliśmy mniej kradzieży 
ogółem, kradzieży samochodów 
i zatrzymań na gorącym uczynku. 
Co musi szczególnie smucić, na 
naszych drogach zginęło aż 8 osób 

– rok wcześniej 4. Zmniejszyła się 
natomiast ilość wypadków i kolizji 
oraz ilość wszczętych postępowań 
w kontekście przestępstw nar-
kotykowych. Dużo więcej osób 
zostało wylegitymowanych – 
wyliczał strzegomski komendant. 
– W 2017 r. strzegomska Policja 
miała na swoim koncie kilka uda-
nych akcji. Warto wspomnieć, że 
udało nam się złapać złodziei elek-
troniki w strzegomskim centrum 
handlowym, złodziei łańcuszków 
ze sklepu jubilerskiego w Strzego-

miu, czy też odnaleźć mieszkanie, 
w którym były narkotyki – dodał 
Piotr Galicki. 

Władze samorządowe wysoko 
oceniły pracę strzegomskim poli-
cjantów. Szczególnie zadowolone 
były z patroli ponadnormatyw-
nych na terenie miasta i okolicz-
nych sołectw, które odbywały się 
w weekendy. W sumie w 2017 r.  
z budżetu naszej gminy prze-
kazano Policji blisko 106 tys. zł. 
Burmistrz Strzegomia zazna-
czył, że w budżecie na rok 2018 

r. również znalazły się środki 
na w/w patrole, na nagrody dla 
najlepszych funkcjonariuszy i na 
sprzęt komputerowy. Wyraził 
ponadto nadzieję na dalszą dobrą 
współpracę między Policją a lokal-
nym samorządem. 

Równie ciepło o pracy strze-
gomskich funkcjonariuszy wypo-

wiadali się m. in.: przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Marczak, 
przewodnicząca Komisja Bez-
pieczeństwa, Ładu i Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Śro-
dowiska Sabina Wiktorowicz 
i komendant KPP w Świdnicy 
Andrzej Dobies.

tw

Pozytywnie o naszej policji
Władze miasta szczególnie zadowolone były w 2017 r. z patroli ponadnormatywnych na terenie miasta i okolicznych sołectw

Już od 1  st ycznia  2019 
roku w naszych domach 
konieczne będzie segrego-
wanie odpadów na 5, a nie 
jak do tej pory na 2 frakcje. 
To prawdziwa rewolucja, 
a odpowiedzialność za jej 
wdrożenie ponoszą wszy-
scy mieszkańcy.

Zmiana wynika z rosnących 
poziomów recyklingu i przy-
gotowania do ponownego 
użycia, jest zapisana w roz-
porządzeniach ministra śro-
dowiska i dotyczy wszystkich 
mieszkańców Polski.

Doświadczenia innych pol-
skich gmin pokazują, że 10 
miesięcy, które zostały nam 
do zmiany systemu zbierania 
odpadów w Strzegomiu to 
krótki czas na przygotowania 
oraz na edukację mieszkań-
ców. Po pierwsze, konieczne 
jest dostosowanie przestrze-
ni publicznej do zwiększo-
nej liczby pojemników, jakie 

będą musiały znaleźć się na 
naszych osiedlach i przy na-
szych domach. Tu główną od-
powiedzialność będą ponosili 
państwo jako właściciele nie-
ruchomości. Stoi przed nami 
wyzwanie stworzenia nowych, 
odpowiednio przygotowa-
nych, najlepiej zamkniętych 
boksów. Muszą one uwzględ-
nić nie tylko większą liczbę 
pojemników dostosowaną do 

liczby mieszkańców, ale też 
być funkcjonalne i ułatwiające 
segregowanie na pięć frakcji.

Nieprawidłowe segregowa-
nie oraz rosnące opłaty śro-
dowiskowe na składowiskach 
odpadów mogą spowodować 
znaczący wzrost cen za od-
pady na mieszkańca, czego 
chcemy wszyscy uniknąć. 

Chcąc płacić mniej, segre-
gujmy odpady!

Od listopada 2017 r. trwa 
przebudowa budynku ko-
munalnego na mieszkania 
socjalne na terenie jaroszow-
skich Hoteli. Zakończenie 
budowy planowane jest do 
końca sierpnia br. W budyn-
ku będzie w sumie 21 lokali 
socjalnych oraz pomieszcze-
nie pełniące funkcję świetli-
cy. Dwa mieszkania na par-
terze budynku oraz świetlica 
będą przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

- Do tej pory zostały wy-
konane prace rozbiórkowe. 
Budynek wewnątrz w części 
dawnej hali został pogłębiony 
do poziomu projektowanej 
posadzki. Wykonano kanali-
zację podposadzkową i roboty 
związane z wypełnianiem 
stropów. W części budyn-
ku zostały wykonane nowe 
fundamenty oraz ściany we-
wnętrzne na parterze i piętrze 
w prawym skrzydle budynku 
oraz w części - posadzki. Roz-
poczynają się roboty związane 
z wykonaniem instalacji elek-
trycznej i wybijaniem otwo-
rów okiennych w ścianach 
zewnętrznych – informuje 
Urszula Gorzel z Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. 

Przewidywana całkowita 
wartość projektu wynosi 1,92 
mln zł. Wielkość przyznanego 

dofinansowania to kwota ok. 
990 tys. zł. 

red

(R)ewolucja śmieciowa w Strzegomiu!

Mieszkania socjalne w Jaroszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 polega na przebudowie istnie-
jącego budynku mieszkalno-usługowego, zdegradowanego i nieużytkowanego 
byłego hotelu robotniczego w miejscowości Jaroszów w celu jego adaptacji na 
mieszkania socjalne oraz na pomieszczenie pełniące funkcję świetlicy.

Przepełnione pojemniki, porozrzucane odpady 
to skutek zbyt małego, źle zaplanowanego 
boksu na odpady. Tymczasem mądrze za-
planowana altana może być estetycznym 
i sprzyjającym zbiórce selektywnej elementem 
naszych podwórek.

- Macie bardzo duże zaufanie społeczne. Gratuluję wam 
tego. Jesteście blisko ludzi, którzy wyrażają swoje zadowo-
lenie z wykonywanej przez was pracy – mówił burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta do strzegomskich funkcjo-
nariuszy Policji na dorocznej odprawie z udziałem władz 
miasta i radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. 

Władze miasta przekazały strzegomskim policjantom 2 alkomaty AlcoBlow do 
badania trzeźwości kierowców i 1 narkotest wraz z kasetą do badania zawartości 
narkotyków. Koszt tych urządzeń wyniósł ok. 12 tys. zł.
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irena z goczałkowa: Panie 
burmistrzu, obiecał pan, że 
razem z rogoźnicą będzie wy-
remontowana droga w goczał-
kowie i chyba nici z obietnicy. 
na zebraniu dawał pan słowo. 
codziennie brniemy w błocie, a 
pan robi drogi w polach .

W tym roku - w październiku, 
a najpóźniej w listopadzie 2018 
r. - ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie chodników na 
terenie Osiedla Goczałków. 
Informację tę przekazywałem 
już w tej rubryce i głośno o 
tym mówię. W jednym roku 
nie mogę dwóch tak dużych 
inwestycji wprowadzić. Nasza 
gmina ma 21 wsi, a wiele z nich 
nie ma nawet świetlicy, remizy 
strażackiej, nie mówiąc już o 
hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia. Goczałków to naj-
bardziej zagospodarowana wieś 
pod względem infrastruktury 
społecznej. Dalej działamy - 
jak choćby w roku 2017 plac 
zabaw na Osiedlu, czy kon-
tynuacja budowy chodników 
także z Gminnego Funduszu 
Sołeckiego. W Goczałkowie 
nie tylko Osiedle nie ma dro-
gi, jest także ul. Spacerowa. 

Zgodnie z zapowiedziami 
Rogoźnica ma wykonawcę 
na Osiedlu, budujemy duży 
chodnik w Stanowicach, mały 
w Granicy. Robimy remont i 
elewację świetlicy w Między-
rzeczu. Wiele by wymieniać. 
Kiedy w poprzednich latach 
miliony szły na Goczałków, 
w innych wsiach robiliśmy o 
wiele mniej. Teraz Osiedle w 
Goczałkowie musi poczekać 
– całkiem niedługo, bo do 
przyszłego roku. 

ster: witam, chciałem zapy-
tać, czy idąc ul. szarych sze-
regów nie widzi pan czarne-
go dymu unoszącego się nad 
………… od lat. walka ze 
smogiem hmm.

Wymienia pan jeden komin – 
czemu tylko jeden? Ja ich widzę 
wiele na tej ulicy i nie tylko. W 
ubiegłym roku podjęliśmy bar-
dzo poważny i dobry program, 
by wspomóc mieszkańców w 
wymianie systemu grzewczego 
na ekologiczny i wydaliśmy 
kwotę 200 tys. zł, z czego skorzy-
stało 49 właścicieli prywatnych 
nieruchomości. W tym roku 
zainteresowanie jest ogromne. 

Liczę, że gmina wyda na ten 
cel ok. miliona zł. To jest walka 
ze smogiem – hmm na pewno. 
Zdecydowanie musi wzrosnąć 
świadomość mieszkańców, ale 
jest coraz lepiej. Mieszkańcy, 
jeśli mają podejrzenie o spala-
niu niewłaściwych materiałów, 
mają prawo zgłosić ten fakt na 
Policję. Gmina nie ma żadnych 
uprawnień do kontroli. 

stanisław: witam panie bur-
mistrzu. mam pytanie odnośnie 
ul. czerwonego krzyża. otóż 
codziennie widzę tam sytuacje, 
które mogą się źle skończyć. 
chodzi o to, że wymieniona 
wyżej ulica kończy się dwoma 
barierkami, mimo to kierowcy 
omijają je, przejeżdżając przez 
chodnik i stanowią zagrożenie 
dla pieszych. czy nie lepiej 
powiększyć barierki tak, by nikt 
bezkarnie nie stwarzał w tym 
miejscu zagrożenia? 

Rzeczywiście problem istnie-
je i dlatego też wstawimy nowe 
zabezpieczenie tego przejazdu. 
Prace zostaną zrealizowane 
w momencie pojawienia się 
sprzyjających warunków at-
mosferycznych. 

29 stycznia 2018 rozpoczęła 
się  druga edycja programu 
„Szkolny Klub Sportowy”.  Do 
programu przystąpiły szkoły 
z gminy Strzegom: PSP nr 4, 
ZSP Jaroszów , PSP w Olszany, 
Rogoźnica, PSP nr 2, PSP nr 3, 
PSP Kostrza. - Ma on na celu 
umożliwienie podejmowania 
dodatkowej aktywności fizycz-
nej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela wy-
chowania fizycznego w danej 
szkole. Ważne również jest 
kształtowanie nawyku podej-
mowania aktywności fizycznej 

przez dzieci i młodzież, po-
prawa sprawności fizycznej, 
stanu zdrowia oraz jakości życia 
dzieci i młodzieży, promocja 
zdrowego i aktywnego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży 
– mówi Teresa Niedźwiedzka 
z Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Program będzie 
trwał do 15.12.2018 r.

– Cieszymy się, że już po raz 
drugi taka akcja będzie miała 
miejsce w gminie Strzegom. To 
ciekawsze niż siedzenie w domu 
przed komputerem – podkreśla-
ją uczniowie.

Szkolny Klub Sportowy

 Kryteria:

Sprawdź czy Twojemu dziecku 
przysługuje finansowany przez 

Gminę obiadek w szkole?

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA W OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU TEL. 74 64 77 180. 

OSOBOM I RODZINOM, KTÓRYCH MIESIĘCZNY 
DOCHÓD NETTO NIE PRZEKRACZA 150% KWOTY 

KRYTERIUM DOCHODOWEGO, 
TJ. KWOTY 951,00 ZŁ  NETTO W PRZYPADKU 

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 
I  KWOTY 771,00 ZŁ  NETTO W PRZYPADKU 

OSOBY W RODZINIE. 
 

UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 
MOGĄ  KORZYSTAĆ  Z POSIŁKÓW 

 W "BARZE NATALIA" W STRZEGOMIU, UL. 
DĄBROWSKIEGO 17-21.  

FINANSUJEMY 
OBIADY 

w SZKOLE

starszy dzielnicowy, 
mł. asp. Janusz Rajczykiewicz
nr tel: 74-854-90-82, 797-
306-407, e-mail: dzielnicowy.
strzegom1@swidnica.wr.poli-
cja.gov.pl, Komisariat Policji 
w Strzegomiu, ul. Czerwonego 
Krzyża 1, 58-150 Strzegom
Rejon służbowy: Strzegom, 
ul: Agatowa, Ametystowa, Ba-
zaltowa, Bukowa, Chopina, 
Cicha, Dębowa, Fiołkowa, Gra-
nitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego Jana, Kościuszki 
Tadeusza, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki Jana, Mickiewicza 
Adama, Mostowa, Niecała, 
Niepodległości, Ofiar Katy-
nia, Paderewskiego Ignacego, 
Promenada, Pułaskiego Kazi-
mierza, ROD Krzyżowa Góra, 
ROD Pod Krzyżem, ROD Pod 
Lasem, Różana, Sikorskiego 
Władysława, Skalna, Sosnowa, 
Staffa Leopolda, Świętego Jana, 
Witosa Wincentego, Wyspiań-
skiego Stanisława.

dzielnicowy, 
mł. asp. Mariusz Niemczyk
nr tel: 74-854-90-82, 797-
306-402, e-mail: dzielnicowy.
strzegom2@swidnica.wr.poli-
cja.gov.pl, Komisariat Policji 
w Strzegomiu, ul. Czerwonego 
Krzyża 1, 58-150 Strzegom, 
Rejon służbowy: Strzegom, 
ul: Andersa Władysława, 
Bema Józefa, Bohaterów 
Getta, Brzegowa, Brzozowa, 
Czerwonego Krzyża, Dem-
bińskiego Henryka, Dolna, 
Górnicza, Jeleniogórska, Ko-
nopnickiej Marii, Kopalniana, 
Kościelna, Krótka, Kwiatowa, 
Limanowskiego Bolesława, 
Lipowa, Malinowa, Mile-
nijna, Miodowa, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Pieka-
nicza, Piłsudskiego Józefa, 
Polna, ROD Lipowa, ROD 
Świdnicka, Rynek, Słonecz-
n,a Starzyńskiego, Stefana, 
Szkolna, Świdnicka, Świętego 
Tomasza, Wałbrzyska, Wrzo-
sowa, Wydobywcza.

dzielnicowy, 
mł. asp. Rafał Gmyrek
nr tel: 74-854-90-87, 797-
306-427, e-mail: dzielnicowy.
strzegom3@swidnica.wr.poli-
cja.gov.pl, Komisariat Policji w 
Strzegomiu, ul. Czerwonego 
Krzyża 1, 58-150 Strzegom
Rejon służbowy: Strzegom, 
ul: 3 Maja, Agrestowa, Aleja 
Wojska Polskiego, Aniele-
wicza Mordechaja, Armii 
Krajowej, Bankowa, Brac-
ka, Brzoskwiniowa, Cegla-
na, Czarna, Dąbrowskiego 
Jana Henryka, Dworcowa, 
Gronowska, Jagodowa, Jana 
Pawła II, Kamienna, Kasz-
telańska, Kolejowa, Kosza-
rowa, Księdza Prałata Siwca 
Stanisława, Leśna, Morska, 
Obywatelska, Porzeczkowa, 
Reja Mikołaja, ROD 3-go 
Maja, ROD Aleja Wojska 
Polskiego, ROD Anielewicza, 
ROD Armii Krajowej, ROD 
Koszary, ROD Rybna, Rybna, 
Rzeźnicza, Skwer Sybiraków, 
Strzelnicza, Szarych Szeregów, 
Świętej Anny, Świętej Jadwi-
gi, Wałowa, Wesoła, Wino-
gronowa, Wolska, Wspólna, 
Zielona.

starszy dzielnicowy, 
asp. Krzysztof Nabiałek
nr tel: 74-854-90-82, 797-
306-413, e-mail: dzielni-
cowy.strzegom4@swidnica.
wr.policja.gov.pl, Komisa-
riat Policji w Strzegomiu, 
ul. Czerwonego Krzyża 1, 
58-150 Strzegom

Rejon służbowy: 
Bartoszówek, 
Grochotów, 
Jaroszów, 
Międzyrzecze, 
Modlęcin, 
Morawa, 
Olszany, 
Rusko, 
Skarżyce, 
Stanowice.

dzielnicowy, 
mł. asp. Paweł Kiełbowicz
nr tel: 74-854-90-77, 797-
306-426, e-mail: dzielni-
cowy.strzegom5@swidnica.
wr.policja.gov.pl, Komisa-
riat Policji w Strzegomiu, 
ul. Czerwonego Krzyża 1, 
58-150 Strzegom

Rejon służbowy: 
Goczałków, 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, 
Graniczna, 
Kostrza, 
Rogoźnica, 
Stawiska, 
Tomkowice, 
Wieśnica, 
Żelazów, 
Żółkiewka.

Podajemy informację o dzielnicowych Komisariatu Policji w Strzegomiu, którzy pełnią swoje obowiązki na terenie miasta 
i sołectw wchodzących w skład gminy Strzegom.

Nasi dzielnicowi

Mieszkańcy pytają, 
Burmistrz odpowiada… 
Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 
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Zakończono prace remonto-
we elewacji Zbiornika Wody 
Czystej pod Górą Krzyżową 
w Strzegomiu. Obiekt został 
wybudowany w roku 1922, 
a pod koniec lat 60 – tych 
ubiegłego wieku został włą-
czony do systemu dystrybucji 
wody dla miasta Strzegomia. 
Zbiornik zasila w wodę Osie-
dla: Kamionka I i Kamionka 
II, budynki przy ulicy Sosno-
wej i Promenada oraz miej-
scowość Wieśnica. Zbiornik, 
z uwagi na ustronne położe-
nie, poddawany był ciągłym 
aktom wandalizmu, takim jak 
włamania, zaśmiecanie terenu, 
niszczenie elewacji i ogro-
dzenia. Z uwagi na dokonane 
zniszczenia podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu remontu 
tego unikalnego obiektu.

- W ramach prac uzupeł-
niono brakujące elementy 
ozdobne na narożnikach i at-
tyce elewacji, - cegły klin-
kierowe i spionowania na 
ścianach obiektu. Oprócz 
tego oczyszczono ściany z na-
pisów wymalowanych far-
bami w sprayu, naprawiono 
stopnie wejściowe do przed-
sionka, odnowiono ściany 
i sufit w przedsionku oraz 
wszystkie metalowe elementy 
elewacji i przedsionka. Mając 
na względzie wcześniejsze 
zdarzenia związane z wła-
maniami, kradzieżami i wan-
dalizmem, teren zbiornika 
objęty został całodobowym 
monitoringiem – mówi Do-
rota Borkowska, prezes spół-
ki Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu. 

Zbiornik jak nowy

Minęło 78 lat od pierwszej 
masowej deportacji obywa-
teli polskich w głąb ZSRR. 
Strzegomianie pamiętali 
o tym wydarzeniu i złożyli 
hołd Sybirakom 12 lutego br. 
przed pomnikiem Bezimien-
nej Matki Sybiraczki.

Członkowie strzegomskiego 
Koła Sybiraków na czele z pre-
zesem Jerzym Orabczukiem, 
władze Strzegomia i przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych 
organizacji pozarządowych 
złożyli pamiątkowe wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze przed 
pomnikiem. Wśród uczestni-
ków uroczystości – co warto 
podkreślić - byli uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu, dla których 
była to niezwykle pouczająca 
lekcja historii. 

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

tw

Pamięć o Sybirakach 
Wśród uczestników uroczystości – co warto podkreślić - byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

Informacja  
dla pasażerów

W  z w i ą z k u 
z licznymi za-
pytaniami in-
formujemy, że 
mieszkańcy mają 
również możli-
wość jazdy au-
tobusami szkol-
nymi. Z takie-
go kursu może 
skorzystać każda 
osoba, która wy-
kupi odpowiedni 
bilet na przejazd 
u kierowcy lub 
w kasie bileto-
wej. Przystanki 
zlokalizowane są 
przy szkołach. 

- W drugim etapie  za-
planowano: uruchomienie 
urządzeń na podstawie opra-
cowanych scenariuszy oraz 
doprowadzenie do pełnej 
funkcjonalności, dostarczenie 
instrukcji obsługi i konser-
wacji, certyfikatów, kodów 
dostępu lub innych doku-
mentów dotyczących pra-
cy i użytkowania urządzeń, 
przeszkolenie pracowników 
z obsługi systemu – wyjaśnia 
Wioletta Urban-Smagłow-
ska, koordynator projektu.  
29 stycznia br. dokonano 
odbioru przedmiotu umowy 
zgodnie z zakresem prac opi-
sanym w pierwszym etapie.

Równolegle rozpoczęły się 
prace merytoryczne związane 
z opracowaniem materiałów 
promocyjnych: miejskiej trasy 

turystycznej, folderu, map, 
ulotek oraz dokumentacji fo-
tograficznej w projekcie Szlak 
Kamienia. Opracowania te 
zamieszczone zostaną w urzą-
dzeniach multimedialnych 

do końca realizacji drugiego 
etapu. Materiały promocyj-
ne będą także sukcesywnie 
aktualizowane, tak aby udo-
stępniać turystom najbardziej 
aktualne informacje.

Trwają prace związane z realizacją projektu „Szlak Kamienia”

Projekt „Szlak Kamienia” („Cesta Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Zainstalowany system pozwoli obserwo-
wać, wykrywać, rejestrować oraz będzie 
sygnalizować o wszystkich warunkach 
wskazujących na istnienie niebezpie-
czeństwa powstania szkód lub zagrożeń 
osób i mienia.

Spotkanie zakończyła wspólna fotografia

Rozpoczął się drugi etap zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Kamienia”, które zostało 
podzielone na dwie części. W listopadzie 2017 roku gmina Strzegom podpisała umowę na 
„dostawę, montaż, instalację oraz konfigurację sprzętu multimedialnego w celu utworzenia 
ścieżki dydaktycznej w budynku CAS „Karmel” w Strzegomiu. Pierwszy etap trwał do 31 
stycznia 2018 roku. Drugi etap potrwa do 30 maja 2018 roku.
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Wygraj wejściówki do Kina SCK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi film Stanisława Barei, w którym swoją najsłynniejszą rolę komediową zagrał zmarły ostatnio aktor 
Wojciech Pokora?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 16-17 lutego 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

„Narzeczony na niby”
16.02.2018 r. o godz. 17:00
17.02.2018 r. o godz. 20:00
23.02.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
20:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Cudowny chłopak”
16.02.2018 r. o godz. 20:00
17.02.2018 r. o godz. 17:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 

ulgowy: 15 PLN
„Fernando” (DUBBING)
24.02.2018 r. o godz. 15:00
25.02.2018 r. o godz. 15:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Atak paniki”
24.02.2018 r. o godz. 18:00
25.02.208 r. o godz. 18:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

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

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

W sobotę 27.01.2018 r. aula 
strzegomskiego LO wypełni-
ła się najmniejszymi miesz-
kańcami gminy Strzegom. 
Okazja była niezmienna od 
lat – kolorowy, roześmiany 
Bal Malucha.

Nie zabrakło licznych kon-
kursów i wspaniałych na-
gród dla dzieci. Całą zabawę 
poprowadziły nieocenione: 
Ewa Frąckowiak i Elżbieta 
Michaluk, które tańczyły, 
śpiewały i zachęcały dzieci 
do udziału w rywalizacjach 
zręcznościowych i konkur-
sach wiedzy. To była wspania-
ła, beztroska zabawa, podczas 
której dzieci w kolorowych 

strojach przez dwie godziny 
szalały na parkiecie, skakały 
w dmuchanych zamkach i ba-
wiły się z Kubusiem Puchat-
kiem. Nie zabrakło również 
słodkich poczęstunków przy-
gotowanych przez organiza-
torów dla milusińskich oraz 
kącika kawowego dla licznie 
zgromadzonych rodziców i 
opiekunów. To już siódma 
edycja balu, który cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem.

Organizatorami byli: Sa-
bina Wiktorowicz, Marta 
Zięba, Monika Kozłowska, 
Paweł Mosór, Janusz F la-
man, Cezary Włodarczyk i 
Tomasz Marczak.

VII Bal Malucha za uśmiech

Podczas zimowiska dzieci miały 
okazję wziąć udział w zajęciach mu-
zycznych oraz zajęciach szachowych. 
Hitem były warsztaty plecionkarskie, 
gdzie dzieci własnoręcznie wyplatały 
koszyki 

z wikliny, które mogły zabrać do 
domu. Wspaniałą atrakcją okazały 
się również dwie projekcje kinowe 
filmów animowanych pt. „Pierwsza 
Gwiazdka” oraz „Coco”. Na filmy 
zostały zaproszone również dzieci 
spędzające ferie na zimowiskach 
organizowanych przez placówki 
oświatowe z terenu naszej gminy. 
Super atmosfera oraz emocje to-
warzyszyły wszystkim dzieciom 
podczas dwóch wycieczek.  - W 
ramach jednego z wyjazdu mo-
gliśmy poznać historię regionu, 
zwiedzając Starą Kopalnię w Wał-
brzychu. Podczas drugiej wycieczki 
mieliśmy natomiast okazję zoba-

czyć niesamowitą wystawę budowli 
z klocków lego we Wrocławiu.  Na 
zakończenie zimowiska odbyło się 
wspólne grillowanie w CAS „Kar-
mel” oraz pokaz iluzjonisty w sali ba-
lowej w SCK II – relacjonują dzieci. 
Organizatorem zimowiska współ-
finansowanego ze środków gminy 
Strzegom było Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury w Gminie 
Strzegom „Akcja”. 
Dzieciom dzię-
kujemy za 
dwa 

tygodnie wspólnie spędzonego cza-
su, a rodzicom za zaufanie, którym 
nas obdarzyli,  powierzając nam 
swoje dzieci w czasie ferii – mówią 
organizatorzy. 

Super ferie z SCK
Na zakończenie zimowiska odbyło się wspólne grillowanie w CAS „Karmel” oraz tańce 

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

Zuzanna znajduje się na 
półmetku swojego życia, 
bowiem kończy czter-
dzieści lat. Bohaterka nie 
może jednak narzekać, 
gdyż posiada kochające-
go męża i zdrowe dzieci 
oraz ustabilizowaną sytu-
ację materialną. Zuzanna 
przy okazji swoich okrą-
głych urodzin, powraca 
do wspomnień z czasów 
młodości i swojej pierw-
szej miłości. Napisane na 
Facebooku zwykłe pyta-
nie: „Cześć, co słychać?” 
powoduje lawinę wyda-
rzeń, których konsekwen-
cje trudno przewidzieć. 
Zachęcam do lektury. 

Maria Pińkoska
 Biblioteka Publiczna 

w Kostrzy 

Uciec przed codziennością…
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Cześć, co słychać?” Magdaleny Witkiewicz

„Cześć, co słychać?’’ to kolejna lektura godna polecenia autorstwa Magdaleny Witkiewicz. Niewinne pytanie, a tak wiele w 
życiu bohaterki zmieni. Motyle w brzuchu – któż z nas ich nie miał w swoim życiu? Pierwsza miłość, pierwsze uniesienia, 
namiętność i to uczucie, które pozostaje w nas na zawsze, głęboko w podświadomości. Któż z nas, mając ustabilizowane 
życie, nie chce przeżyć tych uczuć, tych namiętności, jeszcze raz? Każdy. Tylko nie każdy potrafi się do tego przyznać. 

Tegoroczne zajęcie przygotowane z okazji ferii przez Strze-
gomskie Centrum Kultury, podobnie jak w zeszłym roku 
odbywały się trzy dni w tygodniu, od wtorku do czwartku w 
pomieszczeniach SCK oraz w Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. Różnorodność zajęć spowodowała, że tegoroczne 
ferie były  atrakcyjne i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Fot. Strzegom
skie C

entrum
 Kultury 
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W dniach od 22 lutego do 30 marca 2018 roku 
rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej 
szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka 
do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 
2018/2019. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły 
z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodzi-
ców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka 
będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na 
stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostęp-
ne są na stronie internetowej www.strzegom.pl 
w zakładce „oświata” Przyjęcie pozostałych dzieci 
do wybranych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza 
obwodem szkoły do klasy I odbywać się będzie po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami 
i terminami rekrutacyjnymi.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach wraz z oddziałami 
przedszkolnymi w ostatnim 
okresie została wyposażona 
w nowy sprzęt. W 2017 r. 

w ramach funduszy budżetu 
gminy Strzegom (4 000,00 zł) 
zakupiono tablicę interaktywną 
i projektor do nowej sali lekcyj-
nej dla kl. VII.

Od 22 lutego 2018 roku 
rozpocznie się w gminie Strze-
gom nabór do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
oraz klas I publicznych szkół 
podstawowych.

W dniach od 22 lutego do 
28 lutego 2018 roku rodzice 
dzieci uczęszczających do da-
nego przedszkola lub oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej mogą złożyć na 

kolejny rok szkolny 2018/2019 
deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego 
w tym przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole pod-
stawowej. Tym samym dzieci 
te bez udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym od 1 września 
2018 roku będą wychowankami 
tego przedszkola. Wzory dekla-
racji dostępne będą w danym 
przedszkolu oraz na jego stronie 
internetowej.

Aktywna tablica

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

W części artystycznej, pro-
wadzonej przez Aleksandrę 
Kiełbasę i Dominika Lipiń-
skiego, uczestnicy balu zo-
baczyli multimedialny prze-
kaz wspomnień z czterech 

lat pobytu w szkole, a także 
humorystyczny obraz szkoły 
w oczach uczniów. Nie za-
brakło także podziękowań 
kierowanych do nauczycieli, 
wychowawców i dyrekcji ze 

strony uczniów oraz rodzi-
ców. Podziękowania popły-
nęły także w stronę rodzi-
ców, którzy pilnowali swoich 
pociech oraz przygotowali 
tę wyjątkową uroczystość. 

Wśród wyróżnionych były 
panie: Agnieszka Ginter, 
Wioleta Kołosowska, Ka-
mila Rynduch oraz Anna 
Gronczewska.

W scenerii komnat 
zamkowych i ogromnej 
choinki bawiły się księż-
niczki, damy dworu, 
książęta, rycerze, dwo-
rzanie, ołowiane żoł-
nierzyki, myszki, a także 
inni towarzysze przy-
gód małej dziewczynki. 
Jak na prawdziwy bal 
przystało z królewskimi 

honorami wybrano kró-
la i królową balu – opo-
wiada Wiesława Górka, 
dyrektor przedszkola. 
W bajkowej scenerii, 
przy wesołej muzyce 
i uśmiechach dzieci, 
zapanowała atmosfera 
szczęścia i wesołej za-
bawy. Radosnej zabawie 
nie było końca. 

Co to był za bal…

Karnawałowo w „Misiu Uszatku”

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu bawili się na swojej studniówce w restauracji „Maria”

Był to bal nad bale, jak z bajki, który pozwolił choć na jeden dzień urzeczywistnić dziecięce marzenia

Przedszkole zmieniło się w bajkową krainę w konwencji opowiadania o przygodach małej Klary. W jej świecie zabawki 
ożywają, a księciem ich królestwa zostaje tytułowy ,,Dziadek do Orzechów’’. Po przejściu przez zaczarowaną bramę 
przedszkolaki przeniosły się do krainy pełnej bajkowych postaci.

Piękne suknie pań, eleganckie garnitury panów, czarujące uśmiechy i wykwintne dania - tak w piątkowy wieczór (2 lutego 
2018 roku) w wałbrzyskiej restauracji „Maria” swój bal studniówkowy rozpoczęli uczniowie klas IV technikum: ekono-
micznego, górnictwa odkrywkowego oraz informatycznego Zespołu Szkół w Strzegomiu. Tradycyjnie bal rozpoczął się 
barwnym polonezem w wykonaniu uczniów, wychowawców i dyrekcji szkoły. 

Szkoła realizuje rządowy projekt „Aktywna tablica”, 
w ramach którego pozyskała dwa monitory interaktywne 
i tablicę interaktywną. Pozyskany sprzęt pozwala w pełni 
korzystać z innowacyjnych środków przekazu i techno-
logii informacyjnej. Koszt całkowity sprzętu z dofinanso-
waniem z gminy Strzegom to 17 000,00 zł.
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W świetlicy wiejskiej w Ru-
sku odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu 
„Aktywne sołectwa gminy 
Strzegom”. Na spotkanie, 
które odbyło się 10 lutego 
2018 r., licznie przybyli 
sołtysi, przedstawiciele 
Rad Sołeckich, członko-
wie komisji konkursowej 
i radni. 

Celem gminnego  kon-
kursu jest upowszechnianie 
i wspieranie idei samorzą-
dowej wśród mieszkańców 
gminy poprzez mobilizowa-
nie społeczności lokalnej do 
aktywnego udziału w życiu 
sołectwa, podejmowaniu prac 
na rzecz sołectwa oraz kulty-
wowanie tradycji i obyczajów 
lokalnych na terenie gminy 
Strzegom. Burmistrz Strze-
gomia  Zbig nie w S uc hy-
ta podziękował wszystkim 
obecnym, sołtysom i  przed-
stawicielom Rad Sołeckich 
za pracę na rzecz swoich wsi, 
które z roku na rok pięknieją. 
Nie krył podziwu dla działań, 
które są podejmowane przez 
sołectwa. 

Komisja konkursowa do-
konała oceny sołectw, które 
uczestniczyły w konkursie 
w trzech grupach, uwzględ-
niających liczbę mieszkańców 
danego sołectwa. Po obradach 
zdecydowano przyznać nastę-
pujące miejsca: 

I grupa - do 199 mieszkańców: 
1 miejsce – do 7.000,00 zł – 
Grochotów 
2 miejsce – do 5.000,00 zł – 
Wieśnica 
3 miejsce – do 3.000,00 zł – 
Morawa 
Sołectwa: Godzieszówek, Gra-
niczna, Skarżyce, Stawiska, Że-
lazów otrzymują wyróżnienia 
w wysokości do 1.400,00 zł. 

II grupa - od 200 do 599 
mieszkańców: 
1 miejsce – do 8.000,00 zł – 
Tomkowice 
2 miejsce – do 6.000,00 zł – 

Granica 
3 miejsce - do 4.000,00 zł – 
Żółkiewka 
Sołectwa: Goczałków Górny, 
Międzyrzecze, Modlęcin, Rusko 
otrzymują wyróżnienia w wyso-
kości do 1.400,00 zł. 

III grupa - powyżej 600 
mieszkańców: 

1 miejsce – do 9.000,00 zł – 
Olszany 
2 miejsce – do 7.000,00 zł – 
Stanowice 
3 miejsce – do 5.000,00 zł – 
Goczałków 
Sołectwa: Strzegom, Jaroszów, 
Kostrza, Rogoźnica otrzymują 
wyróżnienia w wysokości do 
1.400,00 zł. 

Aktywne sołectwa nagrodzone!
Każda wieś jest jedyna w swoim rodzaju, każda więc zachwyciła komisję konkursową czymś wyjątkowym tylko dla swojej małej ojczyzny

Fundacja na rzecz Rozwo-
ju Polskiego Rolnictwa we 
współpracy z Wydawnictwem 
Naukowym Scholar ogłosiła 
jubileuszową X edycję konkur-
su „Polska wieś – dziedzictwo i 
przyszłość”. Patronat honoro-
wy nad konkursem objął Polski 
Komitet ds. UNESCO. Celem 
konkursu jest promocja pol-
skiego rolnictwa, problematyki 
związanej z obszarami wiejski-
mi, dziedzictwa kulturowego 
oraz wzbogacenie publicznej 
debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat kon-
kursu dostępne są na stronie:  
http://www.fdpa.org.pl/kon-
kurs-polska-wies-dziedzictwo-
i-przyszlosc. 

W ramach konkursu Kapitu-
ła oceni prace w dwóch kate-
goriach: prace naukowe (m. in. 
prace doktorskie), popularno-
naukowe i inne nienależące 
do tych dwóch kategorii, ale 

prezentujące szczególnie inspi-
rujące i innowacyjne spojrzenie 
na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek 
kulturowy kraju i regionu, 
opisujące inicjatywy lokalne, 
dziedzictwo historyczne wsi 
(monografie wsi, archiwalne 
zbiory zdjęć stanowiące ele-
ment dokumentacji, pamięt-
niki) oraz prace ilustrujące 
przykład sukcesu w rozwoju 
polskiej wsi.

Konkurs „Polska wieś” 

Podczas zebrania sprawoz-
dawczego za rok 2017, które 
odbyło się 27 stycznia br. w 
stanowickiej remizie, nastą-
piło oficjalne przekazanie 
nowego sprzętu dla OSP 
Stanowice - kamery termo-
wizyjnej FLIR K45.

Jak podkreśla prezes OSP 
Stanowice i jednocześnie ko-
mendant gminny - Józef Ja-
błoński, nowy sprzęt na pewno 
przyda się miejscowym straża-
kom. - Kamera usprawni zwal-
czanie pożarów oraz działania 
poszukiwawczo-ratownicze. Jej 
koszt wyniósł 21 tys. zł. Warto 
podkreślić, że jest to druga tego 
typu kamera w naszej gminie. 
Pierwszą z nich otrzymali stra-
żacy z OSP Strzegom w 2012 r.  
– podkreśla prezes. 

Nowoczesny sprzęt dla OSP Stanowice
Kamera usprawni zwalczanie pożarów oraz działania poszukiwawczo-ratownicze. Jej koszt wyniósł 21 tys. zł

Za pracę na rzecz swoich sołectw burmistrz wyróżnił także dwa stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. K. Maku-
szyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” oraz Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów z Rogoźnicy. Poczęstunek dla uczestników konkursu przygotowały 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rusku. 

Na zebraniu przedstawiono sprawozdania: z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Zarząd jednogłośnie otrzymał 
absolutorium.

Fot. O
SP Stanow

ice
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Przetarg ograniczony

Grunt rolny Graniczna

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
2529/4, AM – 32, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,0275 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki 
usytuowania przedmio-
towej nieruchomości 
przetarg ogranicza się 
do właściciela przyległej 
nieruchomości - działki nr 
2504, AM-32, Obr. 3. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 7.600,00 zł

Wadium - 800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 22.03.2018 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom zatwierdzone-
go Uchwałą Nr 10/13 Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem I.37.ZI zieleń izolacyjna.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny 
w terminie do dnia 14.03.2018 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-

strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia do-
wodów potwierdzających 
spełnienie warunków prze-
targu ograniczonego. W dniu 
15.03.2018 r. Komisja Prze-
targowa zakwalifikuje oso-
by uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając 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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
19.03.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża 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. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności nie-
ruchomości ponosi nabywca.
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 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale 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 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza 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 gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest 
nieruchomość niezabu-
dowana oznaczona jako 
działka nr 79, AM – 1, 
Obr. Graniczna położo-
na w Granicznej, gmina 
Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 0,5500 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło-
żonego w Gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz 
obrębach przyległych, obej-
mującego obszar związany 
z eksploatacją złoża granitu 
„Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21.11.2001 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Nieruchomość położona jest 
w granicy terenu górniczego 
złoża Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. usta-
wy z dnia 14 kwietnia 2016 
r. o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograni-
czoną liczbę osób, tj. osób, 
które są podmiotami upraw-
nionymi do nabycia nieru-
chomości rolnej w rozumie-
niu przepisów art. 2a ust. 1 
i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.).
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczą-
ce uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do 
załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymie-
nionych dokumentów i do-
datkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzają-
cy osobiste prowadzenie 
przez okres co najmniej 5 
lat gospodarstwa rolnego 
położonego na terenie gmi-
ny Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonal-
ną do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-

ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzają-
ce kwalifikacje rolnicze ofe-
renta zgodnie z treścią art. 6 
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 
7 ust. 9 ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.) w związku z treścią § 
6 i § 7 Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwa-
lifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonują-
ce działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetar-
giem na sprzedaż nierucho-
mości – 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 pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetar-
gu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przy-
stępującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze-
niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami 
i oświadczeniami wskazany-
mi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w prze-

targu ograniczonym w dniu 
22.03.2018 r. – dz. nr 79, 
AM- 1, Obr. Graniczna” na-
leży złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w termi-
nie do dnia 14.03.2018 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój 
nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisem-
ne oświadczenie o którym 
mowa w pkt 3 wraz z pozo-
stałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumen-
tów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowa-
nych zostanie wywieszona 
w dniu 15.03.2018 r. w sie-
dzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na ta-
blicy ogłoszeń mieszczącej 
się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 30.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy 
złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
9 ustawy o podatku od towa-
rów i usług transakcja zwol-
niona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 3.000,00 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej 
do dnia 19.03.2018 r. na 
konto GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 97 
1090 2343 0000 0005 9800 

0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – 
dz. nr 79 AM-1, Obr. Gra-
niczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie 
podpisania aktu notarialne-
go. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wy-
grały przetargu wadium zo-
stanie 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 ra-
zie uchylenia się uczestni-
ka przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce prze-
prowadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału no-
tarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągle-

niem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umo-
wa notarialna może być za-
warta 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 z późn. zm.).
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 zo-
stanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w prze-
targu podlega zapłacie 
w całości i powinna być od-
notowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia za-
warcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzeda-
ży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl
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Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

ogłoszeniA

Działka rolna w Strzegomiu
BURMISTRZ STRZEGOMIA 
OGŁASZA PRZETARG UST-
NY NIEOGRANICZONY na 
oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 379/2, AM.35, Obr. 
5, o powierzchni 2,2645 ha 
(R IIIb – 0,7083 ha, R IVa – 
1,5390 ha, Lzr-R IVa - 0,0172 
ha), położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas oznaczony do 
dnia 30.09.2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 22 
marca 2018 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29, 
I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wyno-
si - wartość 14,6494 dt żyta 
w skali roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom Nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 19 marca 2018 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za dzier-
żawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzę-
dowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisa-
nia umowy dzierżawy w ter-
minie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny przetarg może zostać 
odwołany.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 z późn. zm.)  informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 54/B/2018 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 5 lute-
go 2018 r., Zarządzeniem Nr 
55/B/2018, Nr 56/B/2018, Nr 
57/B/2018 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 7 lutego 
2018 r.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych 
do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 58/B/2018, 59/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
9 lutego 2018 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudo-
wana składająca się z dzia-
łek nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. 
Żelazów, położona w Żelazo-
wie 
o łącznej powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 47.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalone-
go Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem 8 MN/RM 2 zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Nieruchomość 
położona jest w granicy strefy 
zewnętrznej pośredniej ochro-

ny ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 19.03.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży pono-
si nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 748560543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
OGŁASZA PRZETARG UST-
NY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę dział-
ki rolnej nr 379/1, AM.35, Obr. 
5, o powierzchni 0,4521 ha 
(R IIIb – 0,2251 ha, R IVa – 
0,2112 ha, Ps IV - 0,0158 ha), 
położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas oznaczony do 
dnia 30.09.2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 22 
marca 2018 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 3,0344 dt żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 50,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to Gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 marca 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, któ-
ry wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w termi-
nie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny przetarg może zostać od-
wołany.

Dzierżawa działki rolnej 

Dzierżawa działki rolnej BurmiStrz 
STRZEGOMIA 
INFORMUJE

    

Nie pal odpadów! 
Apelujemy do mieszkańców 

o niepalenie odpadów w paleni-
sku domowym. Informujemy, że 
w razie podejrzenia o spalanie 
odpadów istnieje możliwość 
powiadomienia Państwowej 
Straży Pożarnej lub Policji 
o zaistniałej sytuacji. W wyniku 
kontroli funkcjonariusz tych 
służb może wymierzyć mandat. 
Do wymierzenia mandatu za 
spalanie odpadów komunalnych 
w paleniskach domowych sto-
suje się tryb określony w usta-
wie  - kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (art. 
95-102). Jest to wykroczenie, 
o którym mowa w art. 191 usta-
wy o odpadach. Ustawodawca 
przewiduje za popełnienie tego 
wykroczenia karę nawet do 5 
tys. zł. 

Mieszkańcy, którzy zade-
klarowali wykonanie prac do 
30 października 2017 r. i nie 
dotrzymali tego terminu, muszą 
ponownie złożyć ankietę, ponie-
waż niezbędna jest aktualizacja 
przewidywanego terminu reali-
zacji wymiany pieca i potwier-
dzenie woli dalszego udziału w 
programie. O uzyskanie dotacji 
w 2018 roku mogą się ubiegać 
wyłącznie osoby, które złożą 
ankietę do końca kwietnia 2018 
roku i zadeklarują wykonanie 
inwestycji do 30 października 
2018 r., których wniosek o 
udzielenie dotacji celowej z 
budżetu gminy wpłynie w tym 
terminie do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu  Przypomnijmy, 
że mieszkańcy, którzy zdecydują 
się na wymianę szkodliwych 
dla środowiska źródeł ciepła 
na nowe, mogą liczyć na dofi-
nansowanie ze strony gminy w 
kwocie nieprzekraczającej 50% 
wartości kosztów kwalifikowa-
nych, nie więcej jednak niż 4 
000 zł. Wnioski o udzielenie 
dotacji dostępne są: w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu (I piętro, pok. nr 26), w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
oraz stronie internetowej www.

strzegom.pl w zakładce „Wy-
miana pieców” ( w tym wniosek 
w formie edytowalnej).  Szcze-
gółowe informacje o projekcie 
i programie można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, ul. Rynek 38,

I piętro, pok. nr 26, pod nu-
merem telefonu 74 85 60 531. 
Wypełnione ankiety należy 
składać w Wydziale Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pok. nr 
15) najpóźniej do 30 kwietnia 
2018 r. (liczy się data wpływu 
do Urzędu Miejskiego).

Mieszkańcu, wymień piec!
O uzyskanie dotacji w 2018 roku mogą się ubiegać osoby, które złożą ankietę

Przypominamy, że ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców gminy dotacją na wy-
mianę starych pieców w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego” podjęto decyzję o przedłużeniu naboru ankiet mieszkańców chętnych na 
wymianę źródeł ciepła w 2018 roku.
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Za nami jubileuszowa, piąta edycja Maratonu Zumba Love, który odbył się 4 lutego br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Jak zwykle, impreza zaimponowała 
swoim rozmachem i profesjonalizmem, co było zasługą Ewy Zapolnej i jej teamu. Uczestniczyło w niej kilkaset osób. Tym razem zbierano środki finansowe dla małego Bartosza 
ze Strzegomia, który rok temu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za zebrane pieniądze w wys. 52 652,40 zł, dzięki którym mały 
strzegomianin będzie mógł sukcesywnie wracać do zdrowia. Warto dodać, że w imprezie wystąpiło kilkunastu instruktorów Zumby, w tym m. in. Claudiu Gutu z Rumunii. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Charytatywnie dla Bartusia
 V strzegomski mArAton zumbA loVe 


