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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W  tym numerze o  sobie 
opowiada Dorota Sozań-
ska, pedagog, wicedyrektor 
Zespołu Szkół w  Strzego-
miu, członek Rady Sołeckiej 
w Żółkiewce 
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StrzeGom
Gdzie głosować? 

Wybory samorządowe już 
w  tym roku. Radni Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
dokonali podziału gminy na 
okręgi wyborcze, ustalili ich 
granice i numery oraz wska-
zali liczbę radnych wybiera-
nych w każdym okręgu 
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StrzeGom
Pamiętali!

Nasi mieszkańcy kolejny 
raz oddali hołd żołnierzom 
polskiego podziemia anty-
komunistycznego i  antyso-
wieckiego 
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W skrócie:

zapisz dziecko

Do 30 marca 2018 roku 
należy zapisać dzieci z gminy 
Strzegom do pierwszej klasy. 
Dokumenty na rok szkolny 
2018/2019 należy składać 
w placówkach w określonym 
obwodzie. 

z bronią… 

 Uczniowie klas mundu-
rowych uczestniczyli w zaję-
ciach na strzelnicy pneuma-
tycznej Jaworskiego Klubu 
Strzeleckiego „UR”w  Ja-
worze.

Bezpieczni? 

W  Publicznym Przed-
szkolu w  Jaroszowie przed-
szkolaki gościły policjantów 
- dzielnicowego mł. asp. 
Krzysztofa Nabiałka oraz 
sierż. sztab. Rafała Gmyrka. 
Mówiono o szeroko pojętym 
bezpieczeństwie. 
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Mieszkańcy gminy Strze-
gom od 16 marca – od godz. 
15.00 - mogą już korzystać 
z  krytej pływalni „Delfi-
nek”. W  tym dniu odbyło 
się otwarcie pier wszego 
takiego obiektu na Dolnym 
Śląsku. Przez najbliższy 
weekend (16-18 marca) 
pierwsza godzina pobytu na 
basenie dla naszych miesz-
kańców będzie bezpłatna. 
Po tym czasie nastąpi na-
liczanie minutowe zgodne 
z cennikiem. 

Maksymalnie na obiekcie 
będzie mogło być 50 osób, 
zaś w  wodzie – 30. Delfinek 
jest w  pełni dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Ba-
sen w  założeniach miał być 
funkcjonalny i  oszczędny, bo 
z  czterema torami o długości 
ok. 17 metrów. Projektanci 
konsultowali się z  trenerami 
i  fachowcami od pływania 
i właśnie takie baseny są naj-
lepsze do nauki pływania oraz 
lekcji wf-u. Strzegomianie 
będą mogli korzystać także 
z   saun: suchej, parowej, in-
frared, jacuzzi, a   najmłodsi 
z brodzika.

- Jesteśmy pierwszą gmi-
ną na Dolnym Śląsku, która 
oddaje do użytku małą przy-
szkolną pływalnię realizowaną 
z programu „Dolnośląski Del-
finek”. Jestem z  tego powodu 
bardzo dumny i  szczęśliwy. 
Zapraszam wszystkich miesz-
kańców gminy Strzegom do 

korzystania z  obiektu – in-
formuje Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

Koszt wykonania całej inwe-
stycji wyniósł ponad 8 mln zł. 
Gmina Strzegom pozyskała 
na ten cel dotację z  budżetu 
województwa dolnośląskiego 
w wysokości 1,25 mln zł w ra-
mach pilotażowego programu 
budowy małych przyszkolnych 
krytych pływalni pn. „Dolno-
śląski Delfinek” oraz dotację 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w wysokości 1,3 mln zł 
w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego.

Przypomnijmy, że 30 li-
stopada 2015 r. w  trakcie 
posiedzenia zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego zo-
stał rozstrzygnięty konkurs 
na realizację pilotażowego 
programu budowy małych 
pływalni „Dolnośląski Del-
finek”. Program ten jest ko-
lejną inicjatywą sportową 
samorządu województwa. 
Urząd Marszałkowski ogłosił 
wtedy, że „Delfinki” powstaną 

w Chocianowie, Głuszycy, 
Górze, Twardogórze i Strze-
gomiu. Na konkurs wpłynęło 
13 wniosków. Zarząd regionu 
wybrał pięć lokalizacji, kieru-
jąc się takimi kryteriami jak 
m.in. odległość od najbliż-
szej krytej pływalni, liczba 
uczniów w szkole, przy której 
ma powstać pływalnia, udział 
samorządu w programie nauki 
pływania dzieci pn. „Umiem 
pływać”. 

Warto dodać, że do godz. 
15.00 z nauki pływania będą 
mogły korzystać dzieci ze 
szkół. Zajęcia będzie pro-
wadziło 15 przeszkolonych 
instruktorów pływania. Koszt 
szkolenia na Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wro-
cławiu w 50% pokrył Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i w 50 % gmi-
na Strzegom. 
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Gmina Strzegom uzyskała 
bardzo wysoką ocenę pre-ra-
tingową, mieszczącą się na po-
ziomie inwestycyjnym w prze-
dziale AAA a  BBB+. Pre-ra-

ting to wstępna ocena analizy 
kondycji finansowej jednostki 
samorządu, obejmująca wiary-
godność i wywiązywanie się ze 
zobowiązań finansowych. 

Delfinek otwarty
Pierwszy Delfinek na Dolnym Śląsku jest gotowy. Zapraszamy do korzystania

Nasza gmina jest samorządem, w których środki publiczne zarządzane są w sposób odpowiedzialny

„Dolnośląski Delfinek” wpisuje się w dotychczasowe działania 
gminy w zakresie rozbudowy bazy sportowej, promocji zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Inwestycja 
stanowi podstawę do kontynuacji działań w ramach realizowanych 
już w  gminie programów „Multisport” czy „Umiem pływać”.
Na stronach 6-7 przedstawiamy praktyczny poradnik, w jaki sposób 
można korzystać ze strzegomskiego Delfinka. 

Na tydzień przed otwarciem 
Delfinka (09.03) obiekt od-
wiedziła wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego – 
Iwona Krawczyk, która była 
zachwycona pływalnią. 

Ocena na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo dobry stan fi-
nansów publicznych gminy Strzegom. Na 2792 jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą 
od uzyskanej przez naszą gminę. Wysoka ocena w tym badaniu przy-
znawana jest samorządom, w których środki publiczne zarządzane są 
w sposób odpowiedzialny. 

Wysoka ocena pre-ratingowa dla strzegomia
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- 17-02-2018r. ok. godz. 
15.15 dwaj nieletni postanowili 
pomalować kredkami koloru 
różowego rzeźbę granitową 
przy fontannie. Rzeźba została 
oczyszczona bez jej uszczerbku. 
Apel do rodziców opiekunów: 
rzeźby są własnością artystów, 
które zostały na określony czas 
oddane pod opiekę gminy. 
Prosimy o zwracanie uwagi na 
swoje pociechy. 

- 22-02-2018 r. o godz. 12.10 
na ul. Czerwonego Krzyża przy 
placu zabaw mężczyzna spo-
żywał alkohol oraz zaśmiecił 
miejsce publiczne. Interwenio-
wali policjanci.

- 23-02-2018 r. o godz. 14.05 
dwaj mężczyźni przebywający 
na terenie placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża palili pa-
pierosy. Jeden z tych mężczyzn 
papieros zagasił na ławce. Całe 

zdarzenie zostało zapisane 
przez kamerę monitoringu i za-
bezpieczone wraz z wizerunka-
mi tych mężczyzn i przesłane 
do policji. 

- 27-02-2018 r. o godz. 15.30 
parkowały pojazdy, których 
kierowcy pozostawili na zato-
ce dla wysiadających ul. Le-
śnej w  Strzegomiu. Pojazdy 
te utrudniały przewoźnikom 
bezpieczne wysadzanie pasaże-
rów. Interweniował patrol po-
licji. Jest to częste wykroczenie 
popełniane przez kierowców 
w tym miejscu.

 - 02-03-2018 r. o godz. 
12.45 w Rynku w zakaz ruchu 
od strony „pręgierza” nieprawi-
dłowo wjechał kierujący Audi. 
Interweniowali patrol policji, 
jednocześnie sprawdzając inne 
pojazdy zaparkowane przed 
Urzędem Miejskim.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie….. Okiem miejskiego monitoringu

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiadają o sobie samych. 
W tym numerze Dorota Sozańska, pedagog, wicedyrektor Zespołu Szkół w Strze-
gomiu, członek Rady Sołeckiej w Żółkiewce.
Miejsce urodzenia: Żarów
Miejsce zamieszkania: Żółkiewka
hobby: zwiedzanie ciekawych miejsc, poznawanie historii miejsca, wędkarstwo
największy sukces: osobisty - pełne ciekawych na życie planów dorosłe już dzieci 
Joanna i Maciej, wiara we własne możliwości, grono przyjaciół, na których zawsze 
mogę liczyć. Zawodowy - 25 lat pracy w Zespole Szkół w Strzegomiu ze wspaniałym 
gronem pedagogicznym i nietuzinkowymi uczniami.
największa porażka: każdą życiową sytuację staram się traktować jako doświad-
czenie i lekcję na przyszłość; z całą pewnością nie wykorzystałam jednak dobrze 
czasu i okazji na naukę języków obcych 
największe marzenie: ponoć marzeń się nie zdradza, bo się nie sprawdzą; odpo-
wiem więc może trochę z przekorą, największe...to na każdym etapie życia mieć 
marzenia i je spełniać
książka czy film: w zależności od nastroju, pogody i wolnego czasu wybieram 

książkę biograficzną lub film obyczajowy
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałabym, żeby: szacunek do kultury, innych ludzi oraz otwartość 
na potrzeby drugiego człowieka stały się normą
Co podoba się Pani w Strzegomiu? rewitalizacja naszego miasta, cykliczne imprezy wpisane w jego historię, ludzie i ich 
pasje oraz symboliczne granitowe serce, kojarzone już nie tylko na Dolnym Śląsku
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? pozostawianie worków ze śmieciami w przydrożnych rowach, które widzę codziennie 
jadąc do pracy; w zasadzie nie wiadomo przez kogo, bo przecież wszyscy mieszkańcy za śmieci płacą…

Niebawem rusza w Polsce nowy 
sezon zawodów jeździeckich 
w dyscyplinie Wszechstronnego 
Konkursu Konia Wierzchowego. 
Otworzą go zawody w Strzego-
miu, który w 2018 roku będzie 
gospodarzem aż pięciu między-
narodowych i siedmiu krajowych 
imprez w WKKW. 

Większość z nich odbywa się 
cyklicznie już od kilku lat i na 
stale zagościła w kalendarzu startu 
zawodników z całego świata. Po-
jawią się również nowe wydarze-
nia. Sportową rywalizację będzie 
można śledzić za pośrednictwem 
nowej, odświeżonej strony inter-
netowej.

- Jeśli dopisze pogoda to sezon 
WKKW wystartuje już pod 
koniec marca, a  dwa tygodnie 
później odbędzie się nowa, mię-
dzynarodowa impreza – Strze-
gom Spring Open. Flagowa 
impreza klubu LKS Stragona 
– zawody Strzegom Horse Trials 
- wraca do swojego tradycyjnego 
terminu i  zostanie rozegrana 
w  ostatnim tygodniu czerwca 
(27.06-01.07.2018) – informuje 
Marcin Konarski z klubu LKS 
Stragona. - W  2018 roku do 
kalendarza powróci Strzegom 
Summer Tour, który debiutował 
w 2016 roku, a sezonie 2017 nie 
odbył się ze względu na mistrzo-
stwa Europy. W połowie września 

rozegrane zostaną zawody Strze-
gom Autumn Show, a w połowie 
października - Strzegom October 
Festival. Każdej z imprez między-
narodowych towarzyszyć będą 
zawody krajowe – dodaje Marcin 
Konarski.

Przebieg wszystkich imprez 
międzynarodowych oraz relacje 
live będzie można śledzić za po-
średnictwem strony internetowej 
www.StrzegomHorseTrials.pl

KALENDARZ IMPREZ 
2018:
24-25.03.2018 - Zawody kra-
jowe CNC LL, CNC L, CNC 
P, CNC 1*
6-8.04.2018 - Strzegom Spring 
Open 
19-20.05.2018 - Zawody krajowe 
CNC (CNC LL, CNC L, CNC 
P, CNC 1*)
27.06-01.07.2018 - Strzegom 
Horse Trials 
9-12.08.2018 - Strzegom Sum-
mer Tour
14-16 .09 .2018  -  S trz e-
g o m  A u t u m n  S h o w   
20-23.09.2018 - Mistrzostwa 
Polski Młodych Koni 4, 5 
i 6-letnich
11-14.10.2018 - Strzegom Octo-
ber Festival
Zapraszamy do Strzegomia w se-
zonie 2018!
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nowy sezon jeździecki

W  zabawie karnawałowej, 
zorganizowanej przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów w  Strzegomiu 1 
lutego, uczestniczyło 70 osób. 
Emeryci świetnie się bawili, 
a dobry nastrój udzielił się do-
słownie wszystkim. Kilka dni 
później – 6 lutego – strzegomia-
nie zakończyli karnawał podczas 
wieczorku tanecznego. Zostaną 
one wznowione po Świętach 
Wielkanocnych. W  kwietniu 

odbędą się one w dniach 12.04 
i 26.04 w „Syrenie”. Wieczorki 
taneczne będą organizowane 
w  drugie i  czwarte czwartki 
każdego kolejnego miesiąca 
(w godz. 17.00 – 20.00).

***
21 lutego br. 22 osoby z PZE-

RiI w Strzegomiu wzięły udział 
w  wycieczce do Nowej Rudy, 
gdzie zwiedziły muzeum i pod-
ziemną część kopalni. – Oglą-

daliśmy eksponaty z dziedziny 
górnictwa podziemnego i  – 
wyposażeni w  górnicze kaski 
– doszliśmy do podziemnych 
wyrobisk. Część trasy prze-
jechaliśmy jedyną w  Polsce 
kolejką górniczą. Udaliśmy się 
na Górę św. Anny, aby z wieży 
widokowej podziwiać piękno 
krajobrazu. Wróciliśmy z  nie-
zapomnianymi wrażeniami – 
informuje Eugenia Zasińska, 
przewodnicząca związku. 

***

5 kwietnia br. o  godz. 13.00 
w sali konferencyjnej CAS Kar-
mel w Strzegomiu odbędzie się 
Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Oddziału Rejonowego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów w  Strzegomiu. 
Prosimy członków związku o 
niezawodne przybycie z ważną 
legitymacją członkowską. 

red

Wieści od strzegomskich emerytów
 Strzegomscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę. Bawią się, zwiedzają i zapraszają do PZERiI

Fot. Strzegom
 H

orse Trials
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

11.03-17.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

18.03-24.03 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73 

25.03–31.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

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 

Sprawdź swój dowód oso-
bisty, bo jeśli stracił ważność, 
możesz mieć kłopoty. – Bez 
aktualnego dokumentu nie 
zostaniesz obsłużony w banku, 
urzędzie, w innych instytucjach, 
nie przekroczysz granicy pań-
stwa i nic nie kupisz na kredyt, a 
wyrobienie dowodu może trwać 
nawet cztery tygodnie - mówi 
Lucyna Krzak, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich.

30 dni przed upływem ter-
minu ważności dowodu oso-
bistego należy złożyć wniosek 
o jego wymianę, dołączając 
aktualną fotografię oraz wy-
pełniony wniosek. Wniosek 
składa się osobiście i dowód 
odbiera osobiście. W sprawie 
wymiany dowodu osobiste-
go zapraszamy do Wydziału 
Spraw Obywatelskich, pok. nr 
7 (parter). 

masz nieważny dowód? Wymień go!

mieszkańcy pytają o… mieszkanie Plus 

Na prośbę naszych Czytel-
ników przypominamy, gdzie 
i  jakie pobierane są opłaty 
w Strefie Płatnego Parkowania 
w  Strzegomiu. Postój płatny 
jest na ulicach: Świdnickiej 
od Rynku do budynku nr 38 
przy Świdnickiej, Bohaterów 
Getta, Dąbrowskiego, Krót-
kiej od Rynku od Kamiennej, 
Paderewskiego od Rynku do 
Bankowej.

Aktualnie w  strefie płatne-
go parkowania są pobierane 
opłaty:
•	 za	 czas	 parkowania	 do	 30	

min. - 0,50 zł
•	 za	 czas	 parkowania	 do	 1	

godz. - 1,00 zł

•	 za	drugą	godzinę	parkowania	
- 1,20 zł

•	 za	trzecią	godzinę	parkowa-
nia - 1,40 zł

•	 za	 czwartą	 godzinę	 parko-
wania i  za kolejne godziny 
parkowania - 1,00 zł
Jest także możliwość wyku-

pienia w Wydziale Obsługi 
Interesantów abonamentów:  
miesięcznego, półrocznego, rocz-
nego, rocznego dla kierowców 
taksówek oraz  rocznego dla 
mieszkańca strefy płatnego par-
kowania.  Opłaty obowiązują 
w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10.00 
do 18.00. W soboty, niedziele i 
święta nie jest pobierana opłata.

Marszałek województwa dol-
nośląskiego Cezary Przybylski 
zaprasza przedstawicieli jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
partnerów społeczno-gospo-
darczych, przedstawicieli świata 
nauki oraz wszystkich mieszkań-
ców subregionu wałbrzyskiego 
(powiaty: ząbkowicki, dzier-
żoniowski, świdnicki, kłodzki, 
wałbrzyski i miasto Wałbrzych) 
do aktywnego udziału w dyskusji 
nt. przyszłości regionu, sposobów 
przezwyciężania różnic rozwo-
jowych oraz kierunków działań 
wzmacniających jego potencjał 
i konkurencyjność. 

19 lutego zarząd wojewódz-
twa dolnośląskiego rozpoczął 
konsultacje społeczne projektu 
Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030, trwające do 
26 marca 2018 r.

Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2030 
jest kluczowym dokumentem 
określającym kierunki rozwo-
ju społeczno-gospodarczego 
i przestrzennego naszego regionu 
w  nadchodzącej perspektywie 
finansowej UE, z  tego względu 
zarząd województwa pragnie 
zapoznać się z  jak najszerszą 
opinią lokalnych społeczności 
Dolnego Śląska nt. zagadnień, 

które znalazły się w  projekcie 
Strategii. 

Spotkanie konsultacyjne odbę-
dzie się 21 marca 2018 r. o godz. 
11:00 w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia przy ul. Piotra 
Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

Projekt strategii wraz z formu-
larzem zgłaszania uwag, zamiesz-
czony został na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego www.umwd.
dolnyslask.pl w zakładce Rozwój 
Regionalny http://www.umwd.
dolnyslask.pl/rozwoj/aktualno-
sci-rozwoj-regionalny/

Wypełnione i podpisane for-
mularze prosimy przesyłać pocztą 
na adres:

urząd marszałkowski  
województwa dolnośląskiego 

ul. walońska 3-5, 50-411 
wrocław

lub zeskanowane wraz z wer-
sją edytowalną na adres poczty 
elektronicznej srwd2030@dol-
nyslask.pl

W tytule listu/ maila prosimy 
wpisać „Konsultacje społecz-
ne SRWD 2030 – Departa-
ment Rozwoju Regionalnego 
UMWD”. Uwagi będzie można 
również zgłaszać w czasie trwania 
spotkania konsultacyjnego. 

red

Narkote s t  p r z ekaz a-
ny strzegomskiej Policji 
w  lutym br. w  Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu 
dobrze służy poprawie 
bezpieczeństwa w  gmi-
nie! W  piątek, 9 marca 
br. o godz. 20.50 miejsco-
wi policjanci zatrzymali 
do kontroli pojazd marki 
Peugeot, którym kierował 
mieszkaniec Strzegomia. 
Istniało podejrzenie, że 

prowadzący auto może 
być pod wpływem środków 
odurzających. Wykonany 
DRUGTEST 5000 po-
twierdził przypuszczenia 
strzegomskiej Policji. Kie-
rowca został zatrzymany. 
Za kierowanie pojazdem 
mechanicznym po wpły-
wem środków odurzają-
cych mężczyźnie grożą 
dwa lata wiezienia. 

red

strefa płatnego parkowania

Trwają konsultacje ws. strategii

zatrzymany po narkotykach 

I okręg wyborczy – liczba 
wybieranych radnych - 6
STRZEGOM ulice: 3-go 
Maja, Adama Mickiewicza, 
Agatowa, Agrestowa, Aleja 
Wojska Polskiego, Ametysto-
wa, Armii Krajowej, Bazalto-
wa, Brzoskwiniowa, Ceglana, 
Dworcowa, Fiołkowa, Fry-
deryka Chopina, Granitowa, 
Gronowska, Jagodowa, Jana 
Kochanowskiego, Jarosława 
Dąbrowskiego, Jaśminowa, 
Kalcytowa, Kolejowa, Koszaro-
wa, Kościelna, Księdza Prałata 
Stanisława Siwca, Kwarcowa, 
Legnicka od nr 2 do nr 12, Le-
opolda Staffa, Leśna, Mikołaja 
Reja, Mordechaja Anielewicza, 
Morska, Mostowa, Niecała, 
Plac Jana Pawła II, Porzeczko-
wa, Potokowa, Poziomkowa, 
Różana, Rybna, Rzeźnicza, 
Skalna, Stanisława Wyspiań-

skiego, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Szkolna, Św. Anny, 
Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, 
Winogronowa, Władysława 
Sikorskiego, Wodna, Wolska, 
Wspólna i Zielona.

II okręg wyborczy – liczba 
wybieranych radnych - 7
STRZEGOM ulice: Bankowa, 
Bohaterów Getta, Bolesła-
wa Limanowskiego, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Buko-
wa, Cicha, Czarna, Czerwo-
nego Krzyża, Dębowa, Dol-
na, Familijna, Gen. Henryka 
Dembińskiego, Gen. Józefa 
Bema, Generała Władysława 
Andersa, Górnicza, Ignacego 
Jana Paderewskiego, Jana Ma-
tejki, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztanowa, Kasztelańska, Ka-
zimierza Pułaskiego, Klonowa, 
Kopalniana, Krótka, Kwiatowa, 

Legnicka od nr 17 do nr 64, 
Lipowa, Malinowa, Marii Ko-
nopnickiej, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Milenijna, Mio-
dowa, Niepodległości, Ofiar 
Katynia, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piekarnicza, Pogod-
na, Polna, Promenada, Rynek, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, 
Sosnowa, Spokojna, Stawowa, 
Stefana Starzyńskiego, Św. 
Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, 
Tadeusza Kościuszki, Wałbrzy-
ska, Widokowa, Wincentego 

Witosa, Wrzosowa, Wydobyw-
cza i Źródlana.

III okręg wyborczy – liczba 
wybieranych radnych – 8
wsie: Bartoszówek, Goczałków, 
Goczałków Górny, Godzieszó-
wek, Granica, Graniczna, Gro-
chotów, Jaroszów, Kostrza, Mię-
dzyrzecze, Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rogoźnica, Rusko, 
Skarżyce, Stanowice, Stawiska, 
Tomkowice, Wieśnica, Żelazów 
i Żółkiewka.

Serdecznie  zapra-
szamy do głosowania 
na ulubioną atrakcję 
turystyczną ze stro-
ny polskie j  i   cze-
skiej. 

Klikając na przycisk „za-
głosuj” przy wybranej 
atrakcji – oddajesz na 
nią swój głos. 

Możesz głosować tyl-
ko raz.

http://euroregion-glacensis.
ng.pl/votes

Po zakończeniu głosowania 
zostanie wybranych 6 atrakcji 
turystycznych po polskiej stro-
nie i 6 po czeskiej stronie gra-
nicy, które otrzymają największa 

liczbą głosów. Atrakcje zostaną 
przedstawione w reportażach 
radiowych o zasięgu ogólnokra-
jowym, spocie promocyjnym, 
rollapach oraz w kalendarzu 
Euroregionu Glacensis na 2019 
rok.

Odpowiada naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Jarosław Smordowski. 

co to jest Program mieszkanie 
Plus?

Program Mieszkanie Plus jest 
rządowym programem umożli-
wiającym powstanie mieszkań 
na wynajem o stosunkowo ni-
skich czynszach, które mogą być 
też wykupowane na własność. 
Kontrolę nad przestrzeganiem 
zasad wynajmu mieszkań zgod-
nie z ustawą sprawował będzie 

KZN (Krajowy Zasób Nieru-
chomości – www.kzn.gov.pl).

jaki będzie koszt wynajmu 
lokalu?

Wysokość czynszu określana 
będzie co roku przez rząd. Usta-
wa o  KZN i  przepisy do niej 
wykonawcze regulować będą 
maksymalne stawki czynszu 
obowiązujące w  poszczegól-
nych regionach Polski (woje-
wództwach).

gdzie będą zlokalizowane na 
terenie strzegomia mieszkania 

z tego programu?
Planowana lokalizacja budyn-

ków mieszkalnych znajduje się 
na działce przy ul. Parkowej 
w  Strzegomiu, tj. za działką 
starych „ogrodów miejskich”, 
obecnie miejsca budowy spół-
dzielczych budynków miesz-
kalnych i  domków jednoro-
dzinnych, w kierunki zjazdu do 
ulicy Dolnej.

kiedy będą dostępne miesz-
kania?

W  chwili obecnej na zle-
cenie KZN opracowywana 

jest w  gminie szczegółowa 
ankieta dotycząca zgłoszonych 
do programu nieruchomości. 
Informacje w  niej zawarte 
posłużą do oceny zasadności 
inwestycji w  naszym mieście. 
KZN dokona analizy danych 
przekazanych w ankiecie w II 
kwartale bieżącego roku i prze-
każe niezwłocznie jej wyniki. 
Jeżeli ocena będzie pozytywna 
gmina przystąpi do kolejnych 
etapów współpracy z Krajo-
wym Zasobem Nieruchomo-
ści w celu realizacji założeń 
programu.

Dokonali podziału

zagłosuj na Bazylikę mniejszą!

Radni podzielili gminę na okręgi wyborcze, ustalili ich granice i numery oraz liczbę radnych 

Klikając na przycisk „zagłosuj” przy wybranej atrakcji oddajesz swój głos na nasz obiekt

W związku z tegorocznymi wyborami samorządowymi radni 
Rady Miejskiej w Strzegomiu dokonali na sesji odbytej 14 
marca br. podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, 
ustalili ich granice i numery oraz wskazali liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu.

Do 30 marca 2018 r. na stronie internetowej Euroregionu Gla-
censis prowadzone jest badanie popularności atrakcji turystycz-
nych ze strony polskiej i czeskiej, które zostały wybrane z terenu 
Euroregionu Glacensis. Celem badania jest popularyzacja tych 
atrakcji i uzyskanie opinii publicznej o ich popularności. Wśród 
50 propozycji jest Bazylika Mniejsza w Strzegomiu. 
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Wydziału Obsługi Intere-
santów (parter, pok.15).Tam 
uzyskasz informacje o trybie, 
miejscu i sposobie załatwienia 
spraw, wymaganych dokumen-
tach, załącznikach, terminach, 
opłatach oraz trybie odwoław-
czym. Jest to biuro skierowane 
na obsługę klientów. 

W Urzędzie stanowi centrum 
informacji i  jest tzw. „punktem 
pierwszego kontaktu klienta 
z urzędnikiem”. Spełnia nowo-
czesne standardy obsługi. Składa 
się z dwóch części: z sali obsługi 
klienta i  z  punktu kancelaryj-
nego. - Pracownicy Wydziału 
dokładają wszelkich starań, aby w 
pełni udzielić informacji, pomocy, 
czy porady - mówi Dorota Kliza, 

naczelnikWydziału.. Konsultują 
się z merytorycznymi pracowni-
kami, aby udzielona informacja 
była wyczerpująca, zrozumiała 
i  rzetelna. Pełnią funkcję prze-
wodnika nie tylko w urzędzie, 
ale także posiadają informacje 
z zakresu lokalizacji, czasu pracy 
jednostek samorządowych, so-
łectw i organizacji działających 
na terenie całej gminy. Klien-
ci mogą dowiedzieć się także 
o  organizowanych imprezach 
i wydarzeniach w gminie. W wy-
jątkowych sytuacjach pracownicy 
z wydziałów schodzą na parter 
do biura po to, aby nie fatygować 
klienta na wyższe piętra budynku. 
Jeżeli jednak klient ma sprawę do 
załatwienia osobiście w wydzia-
łach znajdujących się na parterze 
m.in. sprawy podatkowe, reje-

stracja działalności gospodarczej, 
złożenie wniosku o dowód oso-
bisty czy zameldowanie, wówczas 
jest kierowany bezpośrednio do 
odpowiedniego pokoju. Zloka-
lizowanie biura na parterze jest 
wygodne dla klientów zwłaszcza 
dla osób starszych i  niepełno-
sprawnych. W  biurze można 
złożyć pisma, podania i wnioski. 
Pracownik sprawdza komplet-
ność składanych dokumentów, 
opłatę skarbową, a  następnie 
przyjęte dokumenty rejestrowane 
są w  systemie komputerowym. 
Na żądanie klienta pracownik, 
wydaje potwierdzenie przyjęcia 
pisma. Pomoc w kompletowa-
niu i wypełnianiu dokumentów 
przyspiesza załatwienie sprawy. 
Oferenci i osoby zainteresowane 
przetargami i konkursami mogą 

złożyć w biurze ofertę. W biurze 
można także nabyć abonament 
strefy płatnego parkowania, wy-
konać ksero dokumentów oraz 
odebrać przesyłkę awizowaną. 
Klient może również odebrać 
osobiście pismo, jeżeli taką for-
mę odbioru pisma zaznaczył we 
wniosku. Pracownik informuje 
telefonicznie klienta, że jest przy-
gotowane pismo, które można 
odebrać w  Wydziale Obsługi 
Interesantów. Dla ułatwienia za-
łatwienia sprawy przygotowano 
dla klientów Karty Usługi z obo-
wiązującą podstawą prawną oraz 
formularze. Karty Usług i  for-
mularze udostępniono w  holu 
urzędu na parterze i w biuletynie 
informacji publicznej www.bip.
strzegom.pl – zakładka karty 
usługi. 

W urzędzie pierwsze kroki skieruj do ….
Karty usług i formularze są dostępne w holu urzędu i w biuletynie informacji publicznej www.bip.strzegom.pl. Poza tym pracownicy Wydziału zawsze służą pomocą

Niedzielne uroczystości 
(04.03) miały wyjątkowo pod-
niosły charakter. Ich głównym 
punktem było odsłonięcie gra-
nitowego obelisku – trzeciego 
na Dolnym Śląsku - upamięt-
niającego Żołnierzy Wyklę-
tych w  strzegomskim Parku 
Miejskim. Aktu odsłonięcia 
dokonali burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta i podharc-
mistrz Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Strzegom - 
Grzegorz Pidanty. Obelisk zo-
stał poświęcony przez ks. prałata 

Marka Babuśkę. Obecne dele-
gacje władz miasta, organizacji 
politycznych i  mieszkańców 
Strzegomia złożyły wieńce i za-
paliły pamiątkowe znicze pod 
pomnikiem. Dopełnieniem było 
odczytanie okolicznościowych 
listów od ministra edukacji 
narodowej – Anny Zalewskiej 
i szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów – Michała Dwor-
czyka. Warto wspomnieć, że 
projektantem i  wykonawcą 
obelisku był lokalny rzeźbiarz 
Jerzy Zysk, natomiast kamień 

ufundowała firma Granite von 
Striegau Sp. z o.o.

Tradycją strzegomskich ob-
chodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych jest 
bieg na dystansie 1963 m, na 
pamiątkę daty śmierci ostatnie-
go partyzanta Józefa Franczaka 
„Lalka”, który poległ w  1963 
roku. Bieg odbył się na terenie 
Strzegomskich Plantów, meta 
zaś usytuowana była na boisku 
Zespołu Szkół. Uczestniczyło 
w  nim ok. 90 biegaczy. Na 
mecie na zawodników czekały 
pamiątkowe medale i  ciepły 
posiłek. Wygrał Łukasz Faluta 
z Chojnowa, który przyznał, że 
jest nieco zaskoczony z  faktu 
zwycięstwa. – Nie nastawiałem 
się na wygranie. Chciałem 

swoim startem uczcić Żołnierzy 
Wyklętych. Do startu namówili 
mnie koledzy. Podobała mi się 
organizacja tego biegu - wszyst-
ko było dopięte na ostatni 
guzik – podkreślał. Duży wkład 
w  sprawne przeprowadzenie 
biegu miała społeczność „Strze-
gomska Dwunastka”. 

Przed odsłonięciem obe-
lisku odprawiono mszę św. 
w  Kościele Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel w Strzegomiu 
w  intencji Żołnierzy Wyklę-
tych, zaś o  godz. 16.00 w  sali 
widowiskowej SCK odbył się 
recital patriotycznych ballad 
w  wykonaniu Lecha Mako-
wieckiego.

tW

upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
Projektantem i wykonawcą obelisku był lokalny rzeźbiarz Jerzy Zysk, natomiast kamień ufundowała firma Granite von Striegau Sp. z o.o

Informujemy, że od 1 marca 
2018 r. na stronie internetowej 
www.bip.strzegom.pl została 
uruchomiona platforma za-
kupowa, za pomocą której 
gmina ogłaszać będzie zapyta-
nia cenowe, które dotychczas 
umieszczane są w  zakładce 
„Zamówienia poniżej 30 000 
euro”. Platforma jest w  fazie 
testowej przez okres 3 miesię-
cy po tym terminie wszystkie 
zapytania będą odbywać się 
tylko za pomocą platformy. Aby 
korzystać z platformy, wystarczy 

założyć swoje konto. Jest to pro-
ste narzędzie, które ma ułatwić 
wykonawcom składanie ofert 
oraz wyszukiwanie zapytań 
cenowych nie tylko ogłaszanych 
przez gminę, ale również inne 
jednostki na terenie całej Polski. 
Wykonawcy i dostawcy składają 
oferty bezpośrednio na stronach 
zapytań ofertowych oraz aukcji 
elektronicznych bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. Po 
założeniu swojego profilu wy-
konawca będzie miał nie tylko 
dostęp do ogłaszanych zapytań, 

ale zostanie również zareje-
strowany w bazie danych jako 
wykonawca i może otrzymywać 
bezpośrednie zapytania w tzw. 

postępowaniach zamkniętych, 
do których zamawiający za-
prasza tylko określoną liczbę 
podmiotów. 

Przypominamy, że na ulicy 
Kościuszki w Strzegomiu obo-
wiązuje zakaz przejazdu samo-
chodów ciężarowych. Jednak 
wielu kierowców nie stosuje się 
do ustawionych przy wjeździe 
na tę ulicę znaków zakazu. 
W  trosce o  bezpieczeństwo 
mieszkańców, apelujemy o  in-
formowanie o wszystkich przy-
padkach łamania przepisów pod 
numerem telefonu 74 8560-526 
celem analizy monitoringu 
i zgłoszenia faktu na Komisariat 
Policji. 

uwaga, kierowcy!Platforma dla wykonawców i dostawców

Organizatorem uroczystości był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, bur-
mistrz Strzegomia oraz Rada Miejska w Strzegomiu. Partnerami - Zespół Szkół 
w Strzegomiu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury.

W przypadku pytań można skorzystać z pomocy Cen-
trum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji 
związanych z procesem rejestracji, składania ofert, czy 
innych aspektów technicznych platformy, dostępne 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. 

Trzeci rok z rzędu w Strzegomiu odbyły się obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Nasi mieszkańcy kolejny raz oddali hołd żołnierzom 
polskiego podziemia antykomunistycznego i  antyso-
wieckiego. 

Dorota Kliza, naczelnik Wydziału Obsługi 
Interesantów
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew 
Suchyta słucha miesz-
kańców i  ich proble-
mów. Ceni sobie dialog 
z e społecz eństwem, 
d l a t e g o  n a  s t r o n i e 
urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań 
przez mieszkańców, 
na które na bieżąco 
odpowiada. Poniż ej 
publikujemy kolejne 
z nich: 

m i ch a ł : w i ta m . i l e 
miasto str zegom liczy 
obecnie mieszkańców na 
rok 2017 i gmina? dane 
z  wikipedii z  2006 r. 
mówią o ok 17 tys. miesz-
kańców. jak jest teraz? 

Szanowny panie Mi-
cha le !  Mam prośbę . 
Rubr yka ta s łuży do 
załatwiania trudnych 
spraw. Takie wiadomo-
ści, o  które pan prosi, 

proszę szukać tam gdzie 
znalazł pan informację 
o  17 tys. mieszkańców 
lub też w  informacjach 
Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Pozdra-
wiam.

mieszkańcy: w itam, 
jestem mieszkanką ul. 
klonowej i mam - raczej 
mamy - problem z  jed-
nymi sąsiadami, którzy 
wypuszczają swoje psy 
o  5.30 rano i  zamykają 
około godz. 23.00. jest to 
dość uciążliwe teraz przy 
zamkniętych oknach, a co 
dopiero będzie w  lecie. 
czy istnieje jakaś możli-
wość o  zmuszeniu, żeby 
zamykali te psy, jakieś 
normy społeczne? Żadne 
prośby nie skutkują. 

Obowiązkiem gminy 
jest opieka nad zwie-
rzętami bezdomnymi. 
W  przypadku zwierząt, 
które mają właścicieli, 
a zakłócają porządek pu-
bliczny, należy te zdarze-
nia zgłaszać na Policję. 

mirosław Pidek: dzień 
dobry, zwracam się z ta-
kim pytaniem do pana 
odnośnie strzegomskiej 

słodowni. Pewnie pyta-
nie to przewija się wie-
lokrotnie, ale kiedyś pan 
pisał, ż e  z   tą  sprawą 
będzie coś zrobione. cho-
dziło min. o jakieś f iltry 
itp. efekt jest taki, że 
w tym mieście fatalnie się 
żyje. jest zima, jesteśmy 
położeni w niecce i oprócz 
dymu z  kominów jedna 
f irma funduje gehennę 
kilkunastu tysiącom oby-
wateli. ja rozumiem, że 
może ten smród nie jest 
szkodliwy, ale co z uciąż-
liwością? rozważam po-
ważnie wyprowadzenie 
się z miasta z najbliższą 
rodziną, zabierając ze 
sobą cztery działalności. 
Pozdrawiam.

Otrzymałem informa-
cję po urlopie, że Sło-
downia znowu śmierdzi. 
Byłem zaskoczony, bo od 
spotkania z prezesem na 
Polskę holdingu, w któ-
r ym jest  także nasza 
słodownia, był spokój. 
Przeprowadziłem bar-
dzo poważną rozmowę 
z  wiceprezesem, który 
poinformował mnie, że 
zainstalowano już drugi 
palnik. Jeśli sprawa się 
powtórzy, proszę o kon-

takt telefoniczny. Obie-
cuję interwencję w Ho-
landii, gdzie jest siedziba 
zarządu. Cieszyłem się, 
że długo już nie mia-
łem skarg mieszkańców. 
Będziemy działać dalej, 
bo jest techniczna moż-
l iwość, by zapach ze 
Słodowni nie roznosił 
się na miasto. 

magdalena: dzień do-
br y panie zbigniewie. 
zwracam się z pytaniem 
o   w olontar iat . gdzie 
mogę zgłosić swoją chęć 
udziału w  wolontaria-
cie? najbliższa placówka 
– jaką znalazłam - znaj-
duje się w świdnicy, ale 
wolałabym nieść pomoc 
w  naszym strzegomiu. 
Poz drawiam magda-
lena. 

Proszę o  bezpośredni 
kontakt. Zorientuję się, 
w jakiej dziedzinie życia 
społecznego interesuje 
panią wolontariat i  na 
pewno pomożemy zna-
leźć odpowiednie miej-
sce. Dzięki pani Magdo 
za chęć do wolontariatu. 
Proszę o  kontakt przez 
tę platformę, a  później 
telefonicznie. 

iza: witam panie bur-
mistrzu, czy zdaje sobie 
pan sprawę z  wielkości 
problemu, jakim są nar-
kotyki w  str zegomiu? 
w zasadzie mówi się, że 
na każdym rogu stoi tu 
diler. wiem z  autopsji, 
że na naszym terenie na 
szeroką skalę rozprowa-
dzana jest marihuana, 
amfetamina i mefedron. 
Polic ja  nic  z   t ym nie 
robi , wyłapują jakieś 
płotki, które za żadne 
skarby nie wsypią ko-
legów, a  uzależnionych 
dzieciaków przybywa. 
remonty remontami, in-
westycje inwestycjami, 
ale ten problem wydaje 
mi się pilniejszy i waż-
niejszy od pozostałych. 
Proszę o bardzo poważ-
n e  po t ra k to w a n i e  te j 
sprawy.

Zdaję sobie sprawę 
z problemu. Co do jego 
wielkości – nie dramaty-
zowałbym. Dziwi mnie 
to, że mając takie infor-
macje, nie stara się pani 
zwyczajnie pomóc Policji 
i  przekazać je, by ukie-
runkować dochodzenia. 
Stwierdzenia – mówi się, 
autopsja odbieram jako 

nierzetelną znajomość 
problemu. Bardzo po-
ważnie traktuję sprawy 
profilaktyki uzależnień 
od narkotyków, dlatego 
systematycznie od paru 
lat zakupuję narkotesty 
jednorazowe, by uła-
twić Policji działanie. 
W 2018 r. przekazaliśmy 
Komisariatowi Policji 
w Strzegomiu pierwszy 
w  powiecie i  regionie 
DRUGTEST 5000 wraz 
z  kasetami do badania 
zawartości narkotyków 
w organizmie. O pierw-
szych wynikach pracy 
tego urządzenia piszemy 
także w tym wydaniu na-
szego biuletynu. Dodam, 
że już wkrótce zostaną 
uruchomione służby po-
nadnormatywne, które 
m. in. będą zwalczać 
problemy narkotykowe 
w naszej gminie. 

olga: czy prowadzicie 
statystyki dotyczące ilo-
ści osób (rowerzystów) 
kor zystając ych z  t ych 
wspaniałych ścieżek ro-
werowych na ul. szarych 
szeregów, Paderewskie-
go i kościuszki?

Nie, nie prowadzimy. 

Wzorem lat ubiegłych 
Bazylika Mniejsza w Strze-
gomiu serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
Strzegomia i okolic na 
niezwykłe i wyjątkowe wy-
darzenie związane z Miste-
rium Męki Pańskiej. Od-

będzie się ono w piątek, 23 
marca br. Początek o godz. 
19.15. Organizatorami są: 
Ireneusz Miepariszwili - 
katecheta Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, parafia św. 
App. Piotra i Pawła i Strze-
gomskie Centrum Kultury.

zaproszenie na misterium 2018

Jak podkreśla dr Jerzy 
Krzywda, wiceprzewod-
niczący Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej w Bazyli-
ce Mniejszej w Strzegomiu 
i główny inicjator powsta-
nia książki, do jej wydania 
nakłoniło go odnalezie-
nie w 1996 r. wraz z Ed-
mundem Szczepańskim 
– prezesem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej - przechowy-
wanej w formie rękopisu 
w Archiwum Archidie-
cezjalnym we Wrocławiu 
historii strzegomskiego 
kościoła farnego autorstwa 
Juliusa Filli. – Wydając tę 
książkę, chcieliśmy uczcić 
dwa ważne wydarzenia: 
powołanie w 2017 r. Kapi-

tuły Kolegiackiej pw. Mat-
ki Bożej Strzegomskiej 
i św. App Piotra i Pawła 
w Strzegomiu oraz upa-
miętnienie przypadającej 
w 2018 r. rocznicy 700-
lecia dzwonu Przedbora, 
jednego z najstarszych 
pracujących do dziś dzwo-
nów w Polsce – wyjaśnia 
Jerzy Krzywda.

Książka ukazała się w 
nakładzie 1000 egzem-
plarzy. Przekładu z języ-
ka niemieckiego dokonał 
świdnicki historyk – So-
biesław Nowotny. Za ko-
rektę języka polskiego 
odpowiedzialna była Bo-
żena Bednarska. Redakcją 
i weryfikacją zajęli się: 
Jerzy Krzywda i Edmund 

Szczepański. Ten ostatni za-
projektował okładkę i udo-
stępnił zdjęcia, które – co jest 
niezwykle istotne – współgrają 
z opisami architektonicznymi 
XIX-wiecznego autora. 

tW

nowa książka o bazylice
Praca Juliusa Filli – napisana w 1892 r. – do tej pory nigdzie nie była wydana drukiem

Promocja książki odbyła 
się 12 marca br. w Domu 
Parafialnym przy Bazyli-
ce Mniejszej w Strzego-
miu. Pozycję książkową 
można nabyć w bazylice 
– koszt 15 zł. 

Staraniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu i Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej na rynku wydawniczym naszego miasta pojawiła się nowa książka o Bazylice Mniejszej w Strzegomiu 
pt. „Historia kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Strzegomiu” (tytuł oryginału „Die Geschichte der St. Peter-Paul-Kirche 
in Striegau”). Książka powstała na podstawie rękopisu napisanego w 1892 r. przez Juliusa Fillę, ówczesnego kronikarza 
Strzegomia oraz kantora tego kościoła.
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sauna fińska (sucha)

inwestycje w gminie strzegom!

Jak krok po kroku korzystać ze

1 krok:
Po wejściu na teren pływalni w pierwszej kolejności należy udać się do pomieszczenia „Przebieralnie, kurtki, buty”, w którym znajduje się 50 szafek na 
wierzchnią odzież i obuwie. Jednocześnie jest to także „rękaw”, którym na Delfinek będą przechodzić dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2. 
By móc skorzystać z szafki, trzeba wrzucić 2-złotową monetę, która zostanie automatycznie zwrócona w momencie opuszczenia tego miejsca. Warto 
wspomnieć, że w tej strefie znajduje się również podjazd i zjazd dla osób niepełnosprawnych. 

2 krok:
Kolejnym krokiem jest zakup biletu w kasie „Delfinka”. Dokładny cennik wejścia na basen i strefy saun znaj-
duje się na str. 7. Po zakupie biletu każda z osób otrzyma transponder w formie zegarka, który umieszcza 
się na ręce aż do momentu zwrócenia go przy kasie wyjściowej. Czas korzystania z basenu naliczany jest 
w momencie uruchomienia czytnika bramki przy wejściu na halę basenową, a zatrzymany jest w chwili 
rozliczenia paska przez kasjera. 

STREFA SAUN, CISZY i RELAKSU
Na terenie saun może znajdować się maks. 20 osób. W ofercie Delfinka znajdują się sauny: 
parowa, infrared i fińska (sucha). Po wizycie w saunie infrared i suchej powinno skorzystać 
się z wanny schładzającej z kostkarnią lodu. W saunie suchej obowiązuje duży ręcznik lub 
dwa małe. Należy tak usiąść, aby pośladki i stopy znajdowały się na ręczniku, a pot nie 
spływał w stopnie sauny. Do sauny infrared wchodzimy w klapkach i siadamy na ręczniku. 
Ze względów higienicznych, przed wejściem lub przed wyjściem trzeba powycierać siedzi-
sko chusteczkami dezynfekującymi dla następnych użytkowników. Chusteczki są w pojem-
nikach przed sauną. W pobliżu saun znajdują się leżaki do odpoczynku. 

Każda osoba, niezależnie od wieku, korzystająca ze strzegomskiego Delfinka, musi się stosować do regulaminu obiektu i do poniższych wskazówek. 

sauna parowa

sauna infrared wanna schładzająca z kostkarnią lodu
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 strzegomskiej pływalni Delfinek?
3 krok:

Na terenie Delfinka znajduje się 5 szatni: 2 męskie, 2 damskie i 1 dla osób niepełnosprawnych. Szatnie męskie i damskie mają po 38 szafek do pozosta-
wienia prywatnych rzeczy. W szatniach znajdują się również po 2 przebieralnie i kabiny prysznicowe. Prosto z szatni można już skierować się na basen, 
do brodzika, wanny jacuzzi lub do strefy saun. Warto dodać, że do basenu przymocowany jest specjalny wyciąg dla osób niepełnosprawnych, które będą 
chciały skorzystać z kąpieli. Przy samym basenie jest też miejsce na okulary i ręczniki. Na ścianie zamontowany jest elektroniczny wyświetlacz, który 
podaje aktualną temperaturę powietrza, wody i zegar odliczający czas. Tam będą wyświetlane również wyniki organizowanych zawodów. Na ścianie są 
również czytniki do kontroli czasu.

4 krok:
Po zakończeniu pobytu w wodzie należy wysuszyć włosy – w sumie na terenie obiektu znajduje 
się 12 suszarek z zawieszonymi obok lustrami, oddać transponder w kasie pływalni i udać się 
do pomieszczenia „Przebieralnie, kurtki, buty” i odzyskać 2 zł. Wtedy można już opuścić cały 
obiekt. Zapraszamy ponownie.

grafika w
 tle: w

w
w

.freepik.com

CeNNIK bILeTóW WsTępu NA bAseN DeLFINeK
Rodzaj biletu Pon - pt 15.00-22.00 Soboty, niedziele i święta  

8.00-22.00 Uwagi
NORMALNY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.

9,00 zł, 
0,90 zł

10,00 zł 
1,00 zł

ULGOWY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.

7,00 zł 
0,70 zł

8,00 zł 
0,80 zł

Dzieci do lat 4 bezpłatnie. Młodzież do lat 19 za okazaniem legitymacji szkolnej. Studenci do 25 roku za 
okazaniem legitymacji studenckiej. Emeryci i renciści za okazaniem legitymacji. Osoby niepełnosprawne 

(opiekun osoby niepełnosprawnej-wejście bezpłatne).
bILeT GRupY ZORGANIZOWANeJ

NORMALNY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.,

7,00 zł 
0,70 zł

8,00 zł 
0,80 zł 1. Cena za osobę 2. Grupy min 15 osób

ULGOWY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.

6,00 zł 
0,60 zł

7,00 zł 
0,70 zł

bILeT RODZINNY
NORMALNY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte  
6 min po pierwszej godz.,

6,25 zł (za osobę) 
0,62 zł

7,5 zł (za osobę) 
0,75 zł Dwoje rodziców + minimum dwoje dzieci w wieku 4-19 lat lub jeden rodzic + minimum troje dzieci.

KARTA DuŻeJ RODZINY
NORMALNY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.

7,00 zł 
0,70 zł

8,00 zł 
0,80 zł Za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

ULGOWY za pierwszą godz.,  
za każde rozpoczęte 6 min po pierwszej godz.

5,00 zł 
0,50 zł

6,00 zł 
0,60 zł Za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

KARNeTY
Karnet wartość 30,00 zł ważny przez 30 dni Cena załdowania karnetu to 

24,00 zł 1. Wydanie karnetu płątne jednorazowo 10 zł.  
2. Pobyt na basenie i saunie rozliczany jest wg cennika.  

3. Kwota niewykorzystana w okresie ważności karnetu przepada.
Karnet wartość 50,00 zł ważny przez 60 dni Cena załdowania karnetu to 

40,00 zł
Karnet o wartości 100,00 zł ważny przez 120 dni Cena załadowania karnetu 

to 80,00 zł
Wynajęcie jednego toru na 60 min to koszt 40 zł. Jednorazowo na pływalni można wynająć maksymalnie dwa tory. Czas korzystania z basenu naliczany jest w momencie uruchomienia czytnika bramki przy wejściu na halę 
basenową a zatrzymany jest w chwili rozliczenia paska przez kasjera. Za zgubiony transponder lub klucz do szafki klient będzie obciążony kwotą 50 zł. Ostatnie wejście na basen jest o godzinie 20.45.

sTReFA sAuN, CIsZY i ReLAKsu
Rodzaj biletu Pon - pt 15:00 - 22:00 Soboty, niedziele i święta  

8.00-22.00 Uwagi
NORMALNY, za każdą rozpoczętą 1 min 0,25 zł 0,30 zł Dostęp do zespołu saun dla klientów komercyjnych nie jest gwarantowany każdorazowo po wejściu na 

basen. Uzależniony jest od ilości osób przebywających w danej saunie. Decyzję o dostępności saun 
podejmuje personel basenu, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo klientów i stan techniczny saunULGOWY, za każdą rozpoczętą 1 min 0,20 zł 0,25 zł
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Wygraj wejściówki do kina sck! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi film, który wygrał tegoroczną galę osca-
rową w kategorii „najlepszy film”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną 
wejściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 17-18 marca 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!

„Pitbull. Ostatni pies.”
16.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
17.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
18.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30

23.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
24.03.2018 r. o godz. 17:00 oraz 
19.30
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Pszczółka Maja: Miodowe 
igrzyska”
17.03.2018 r. o godz. 15:00 
18.03.2018 r. o godz. 15:00 
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

konkurs !  konkurs !  konkurs !  konkurs !

Przedstawiamy gwiazdy es-
trady polskiej, które wystą-
pią podczas najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w 
Strzegomiu w 2018 r.

Już 11 maja w sali widowi-
skowej SCK dla melomanów i 
jednocześnie miłośników kaba-
retów wystąpi Grupa Mocarta. 
Tegoroczna edycja Święta Gra-
nitu Strzegomskiego (22-24 
czerwca br.) zbiega się z ważnym 
wydarzeniem sportowym, jakim 
są mistrzostwa świata w piłce 
nożnej. W piątek tj. 22 czerwca 
bawimy się w klimatach disco 
dance z zespołami Imperium i 
Fajters. W sobotę zobaczymy 
młodą wokalistkę Julę i usłyszy-
my znane utwory zespołu Coma. 
Niedziela to przede wszyst-
kim występ naszej reprezentacji 
na MŚ i wspólne kibicowanie. 
Oczywiście na dobry początek 
porcja sprawdzonej i wprawia-
jącej w doby nastrój muzyki. Na 
scenie wystąpią Robert Rozmus, 
Agata Sobocińska i zespół Big 
Cyc. Tuż po prezentacjach sce-

nicznych zapraszamy do Strefy 
Kibica. 

W sierpniu zapraszamy do 
udziału w XXVII Międzyna-
rodowym Festiwalu Folkloru. 

Przez kilka dni będziemy podzi-
wiać zespoły z różnych zakątków 
świata. W chwili obecnej trwają 
rozmowy odnośnie tego, kto wy-
stąpi na zakończenie festiwalu. 

Listopadowe uroczystości z 
okazji 100. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
uświetni znana i bardzo lubiana 
Eleni.

Gwiazdy u nas
W naszym mieście wystąpią m.in. Jula, Coma, Big Cyc i Eleni. Serdecznie zapraszamy!

Koło Sybiraków w  Strzego-
miu na czele z prezesem Jerzym 
Orabczukiem i parafia pw. Naj-
świętszego Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
były organizatorami obchodów 
78. rocznicy pierwszej wywózki 
na Sybir. Odbyły się one 25 
lutego br. 

Uroczystości rozpoczęły się 
od odprawienia mszy św., którą 
swoim śpiewem uświetnił Chór 
Retro. Uczestniczyły w niej m. 
in. władze miasta, dyrektorzy 
szkół i młodzież szkolna z PSP 
nr w  Strzegomiu i  z  Jaroszo-
wa wraz ze sztandarami. Po 
nabożeństwie uczestnicy ob-

chodów przeszli pod pomnik 
Bezimiennej Matki Sybiraczki, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze. 

Prezes Jerzy Orabczuk wrę-
czył w tym dniu Złote Odznaki 
„Zasłużony dla Związku Sybi-
raków” dyrektorom szkół: PSP 
w  Goczałkowie – Barbarze 
Asynger i  PSP Jaroszów – 
Beacie Jankiewicz. Przekazał 
też dyplomy za wszelką pomoc 
i wsparcie strzegomskiego Koła 
Sybiraków. Dopełnieniem nie-
dzielnych obchodów był pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
uczniów PSP nr 4. 

red

rocznicowe obchody

co w kinie sck? same nowości!

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

fb.me/sck.strzegom oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Jeden dzień po ogólnopol-
skiej premierze - 16 marca 
- w  kinie SCK odbędzie się 
projekcja najbardziej ocze-
k iwanego pol sk iego  f i lmu 
tego roku „Pitbull: Ostatni 
Pies”. Padnie rekord. Aż 13 
razy będziemy mogli śledzić 
losy uwielbianych bohaterów, 

podziwiać  świetne  dia logi 
i zachwycać się rasowymi aka-
cjami. 

W reper tuarze  k inowym 
pojawi się także nowy film 
Patryka Vegi „Kobiety mafii”. 

Na ż yczenie  k inomanów 
w kwietniu wyświetlona zosta-
nie komedia polska „Podatek 

od miłości”, a więc wątek mi-
łosny, zabawne dialogi i  duża 
porcja dobrej zabawy.

W  wiosennych klimatach 
będzie kolejny film, ale tym 
razem dla dzieci „Pszczółka 
Maja: Miodowe Igrzyska”. 

Na projekcje zapraszamy 
w drugiej połowie marca.

big Cyc
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Dzieci z Przedszkola w Mo-
rawie wezmą udział w projekcie 
zatytułowanym ,,Woda źró-
dłem życia i energii”.

- Projekt zrodził się pod wpły-
wem zainteresowań dzieci przy-
rodą, występującym w pobliżu 
przedszkola stawem z  charak-
terystyczną roślinnością wodną, 
rzeką Strzegomką. Podczas 
wycieczek i spacerów do pobli-
skiego parku nad staw, dzieci 
zadają liczne pytania na temat 
środowiska przyrodniczego 
regionu, w  którym mieszkają. 
W  trakcie realizacji projektu 
dzieci będą mogły w  ciekawy 
sposób poszukać odpowiedzi 
na nurtujące je pytania, głównie 
o zagadnienia związane z wodą 
– opowiada Arletta Drozdo-
wicz, dyrektor placówki. 

Projekt zakłada realizację 
różnorodnych zadań, dzięki 

którym dzieci zainteresują 
się tematem znaczenia wody 
w  życiu człowieka i  jej ogra-
niczonych zasobów. - Czekają 
na nas ciekawe wycieczki kra-
joznawcze, spotkania z  inte-
resującymi ludźmi, których 
praca związana jest z  wodą. 
W maju wybierzemy się m.in. 
do Ekologicznej Oczyszczalni 
Ścieków, odwiedzimy pijalnię 
wód w Szczawnie Zdroju. Pla-
nujemy też spotkanie z człon-
kami miejscowego Klubu 
Wędkarskiego, w czerwcu zaś 
zajęcia rekreacyjne na base-
nie w Strzegomiu. Podsumo-
waniem będzie quiz wiedzy 
o  wodzie podczas festynu 
w  naszym ogrodzie przed-
szkolnym z udziałem rodziców 
oraz zaproszonych gości. Bę-
dzie naprawdę fajnie – cieszą 
się dzieci. 

Od kilku lat nauczycielka języka 
niemieckiego Zespołu Szkół w 
Strzegomiu Laura Rychlik or-
ganizuje akcję „Przyjazna zima”, 
której celem jest zbiórka żywności, 
ciepłych rzeczy oraz środków czy-
stości dla schroniska w Świdnicy i 
Wałbrzychu.

Inicjatorka akcji poruszyła wiele 
serc, by wesprzeć schroniska. - Od-
zew, aby w tym roku przygotować 
mały prezent dla bezdomnych 
psów i kotów był duży - zapewnia 
organizatorka. Do tych działań 

przyłączyła się Rada Rodziców, 
młodzież, nauczyciele i osoby z 
zewnątrz. Wszystkim darczyń-
com  serdecznie dziękujemy.

W tym roku dodatkowo bi-
bliotekarka Małgorzata Kossak 
wraz z uczennicami Weroniką 
Pawlicą oraz Patrycją Kulasą 
stworzyły wystawę promującą 
prawa zwierząt, która miała na 
celu uświadomienie odbiorcom, 
że ich godne i dobre traktowanie 
jest miarą człowieczeństwa, uczuć 
i ludzkiego dobra.

Woda źródłem życia i energii

z sercem dla zwierząt

- Założyliśmy konto na 
stronie www.sieciaki.pl i po-
stanowiliśmy zostać Asy-
stentami Sieciaków. Pozna-
l iśmy drużynę S ieciaków 
– zdolnych dzieciaków, które 
doskonale znają zasady bez-
piecznego poruszania się w 
internecie, których zadaniem 
jest pomaganie robotowi i w 
walce z zagrożeniami w sieci 
– opowiadają uczniowie. 

Sztuczna Inteligencja wy-
łoniła najlepszych spośród 
naj lepszych: Ajpi, Netkę, 
Spociaka i Kompla. Każdy z 
Sieciaków posiada unikalną 
umiejętność, w której nie 
ma sobie równych. - To oni 
poprowadzili nas ścieżkami 
5 Misji. Poznaliśmy zasady 
bezpieczeństwa. Wiemy, jak 
chronić swoją prywatność. 
Mówimy jeśli coś jest nie 
tak, nie ufamy osobom po-
znanym w sieci, szanujemy 
innych w sieci, wiemy jakie 
zdjęcia publikować. Stosu-
jemy zasadę – korzystania z 
umiarem z Internetu – dodają 
uczniowie.

 Nazywam się Madzia i chcia-
łabym wam opowiedzieć, jak zo-
stałam pisarką. Zacznijmy może 
od tego, że od zawsze uwielbiam 
czytać i nie obrażę się, jak ktoś 
nazwie mnie „molem książko-
wym” - bo to prawda! Fascynują 
mnie książki typu fantasy, ale 
sięgam też często po powieści 
realistyczne. Nie mogę powie-
dzieć, jaka jest moja ulubiona 
książka, bo to tak jakby zapytać 
matki, które dziecko kocha 
najbardziej... Książki, które 
pochłaniam, inspirowały mnie 
do pisania własnych opowiadań. 
Na początku były to tylko prace 
na lekcjach polskiego - zawsze 
muszę brać dodatkowe kartki. 
Ostatnio jednak stworzyłam 
swoją pierwszą książkę! A  jak 
to się stało? 

Każda ilustracja sprawia, że 
w głowie rodzą mi się kolejne 
pomysły. Długo zastanawiałam 
się, co wybrać... Czy stworzyć 
książkę o  podróży między-
planetarnej czy o  nastolatce 
zmierzającej się ze szkolnymi 
kłopotami? W  końcu wybra-
łam serię barwnych ilustra-
cji, które pomogły mi napisać 
opowieść o  magicznym lesie 
ukrywającym przejście do fan-
tastycznej krainy. I tak właśnie 
powstała moja pierwsza książka 
z pięknymi ilustracjami! Swoją 
książkę pisałam z myślą o moim 
młodszym rodzeństwie: pię-
ciolatkach, którzy zawsze są 
pierwszymi czytelnikami moich 
opowiadań. Byli zachwyceni 
opowieścią i obrazkami. 

 Bezpieczny internet

storybird, czyli jak zostałam pisarką

– Wiemy, jak chronić swoją prywatność i nie ufamy osobom poznanym w sieci – mówią uczniowie

– Swoją książkę pisałam z myślą o moim młodszym rodzeństwie – mówi Madzia ze Strzegomia 

W Dniu Bezpiecznego In-
ternetu uczniowie klasy 2a 
z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Jaroszowie 
postanowili zgłębić swoja 
wiedzę nt. „Jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu”. 

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK w programie „Na dobry początek”

Magdalena Zym, uczennica 
klasy V, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu, opowiada o tym, jak 
została pisarką

Książeczkę stworzoną w internecie można wydrukować lub czytać (i oglądać) 
na ekranie komputera. Zapraszam do przeczytania mojej książeczki „Przygoda 
w drzewie” na naszym blogu http://czytajitworz.blogspot.com/

- Po wykonaniu wszystkich zadań – dzieci zostały Asystentami Sieciaków. Wkrótce podejmiemy 
działania w kolejnych misjach. Do poznawania zasad bezpieczeństwa w Internecie dołączyli też 
uczniowie klasy VII, którzy „serfując” po internecie bardzo często natykają się na różne, mniej 
i bardziej groźne niebezpieczeństwa. Młodzież uczyła się, by przeciwdziałać i zapobiegać takim 
negatywnym zjawiskom jak „CYBERPRZEMOC” i „CYBERBUILNIG”. Na zakończenie zajęć ucznio-
wie przygotowali plakaty promujące bezpieczne zachowania w Internecie pozwalające uniknąć 
najczęściej czyhających zagrożeń – wyjaśnia wychowawczyni Barbara Zbrożek. 

Na zajęciach z cyklu „Czytaj i 
twórz” (idealne zajęcia dla mnie!) 
pani pokazała nam stronę interne-
tową storybird.com. To niezwykłe 
miejsce. Gdy otworzyłam stronę, 
ujrzałam na ekranie dziesiątki za-
chwycających ilustracji. Są wśród 
nich barwne, magiczne krajobrazy 
i fantastyczne postaci, a także na-
strojowe czarno-białe scenki. 
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Obaj niedawno wrócili z Ja-
ponii, gdzie 25 lutego odbył się 
Tokyo Marathon. Jak zgodnie 
podkreślają, był to jeden z naj-
lepiej zorganizowanych marato-
nów, w których wzięli udział. 

– Impreza w Tokio była przy-
gotowana perfekcyjnie, wszyst-

ko było dopięte na ostatni guzik. 
Organizatorzy spisali się wręcz 
na medal – zaznaczają nasi 
biegacze. - Maraton odbywał się 
w krystalicznie czystych warun-
kach. Temperatura powietrza 
oscylowała w  granicach 7-8 
stopni Celsjusza i  – co warto 

podkreślić – trasa nie nastrę-
czała zbyt wielu kłopotów. 
Zlokalizowana była w centrum 
Tokio, w  kilku dzielnicach – 
dodają strzegomianie. 

Najważniejsza meta
W tokijskim maratonie wzię-

ło udział w sumie 35 tys. osób. 
Wśród nich było 5 tys. biegaczy 
z  zagranicy, w  tym 52 osoby 
z Polski. Należy podkreślić, że 
do biegu było nawet kilkaset 
tysięcy zgłoszeń. Prof. Jan 
Chmura od trzech lat starał 
się zdobyć numer startowy. 
Nie było to wcale łatwe za-
danie, na szczęście udało mu 
się wystartować w  tym roku 
i  mimo odnowienia kontuzji, 
minąć upragnioną linię mety. 
Czas 3.56,48 nie był w  tym 
momencie najważniejszy, tylko 
fakt spełnienia marzenia 
o  zdobyciu „Korony Naj-
większych Maratonów 
Świata”! By móc zrealizo-
wać to pragnienie, potrzeb-
ne było ukończenie ma-
ratonów w  Bostonie, 
Londynie, Berlinie, 
Chicago, Nowym 
Jorku i   właśnie 
w  Tokio. – Gdyby 
ktoś kilka lat temu 
powiedziałby mi, 
że dokonam czegoś 
takiego, to nie uwie-
rzyłbym. Jest to moje 
największe osiągnię-
cie w  życiu! – mówi 
Honorowy Obywatel 
Strzegomia. – Przede 
mną jeszcze jeden cel 
sportowy – ukończyć sta-
rożytną trasę z greckiego 
Maratonu do Aten. Mam 
nadzieję, że zdrowie i forma 
sportowa pozwolą na reali-

zację tego marzenia – kończy 
prof. Jan Chmura. 

Sukces na wyciągnięcie ręki
Bardzo blisko zdobycia „Ko-

rony Największych Maratonów 
Świata” jest radny Ryszard 
Żmijewski, który podczas ma-
ratonu w  Tokio zmagał się 
z kontuzją ścięgna Achillesa. 

Ukończył bieg z czasem ok. 4 
godz. 34 min. – Ten uraz dawał 
mi się we znaki w trakcie ma-
ratonu, jednak za wszelką cenę 
chciałem go ukończyć i przedłu-
żyć swoją szansę na zdobycie ko-
rony. W kwietniu startuję w Bo-
stonie i  jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to będę miał 
na koncie 6 największych ma-
ratonów świata – mówi Ryszard 
Żmijewski. Warto wspomnieć, 

że wieczo-
rem – po 

zakończeniu imprezy – od-
było się wielkie party dla 

maratończyków, w  trakcie 
którego wielotysięczny tłum 
biegaczy mógł obejrzeć pokaz 
lokalnej kultury oraz degusto-
wać japońskie specjały. 

Za dwa lata igrzyska
Tokio zrobiło na naszych 

mieszkańcach ogromne wra-
żenie. – Stolica Japonii jest 
olbrzymia. Widzieliśmy m. 
in. Pałac Cesarski, potężne 

skrzyżowanie Shibuya, gdzie 
podczas jednej zmiany świateł 
przechodzi kilka tysięcy ludzi 
i  gigantyczne tokijskie metro. 
W wielu punktach miasta wi-
dać już billboardy zapowiadają-
ce Letnie Igrzyska Olimpijskie, 
które odbędą się w  2020 r. 
w Tokio. Po tym, co zobaczyli-
śmy, jesteśmy pewni, że japoń-
skie igrzyska będą wspaniałą, 
globalną imprezą – kończą nasi 
maratończycy. 

tW

Wielki sukces profesora J. chmury 
Prof. Jan Chmura, kończąc maraton w Tokio, został pierwszym strzegomianinem, który zdobył „Koronę Największych Maratonów Świata”

Do mistrzostw świata 
w  piłce nożnej, które 
w  czerwcu i  lipcu br. 
odbędą się na rosyj-
skich stadionach, po-
zostało mniej niż 100 
dni. W kilku następnych 
numerach naszej gazety 
zadamy po 5 pytań strze-
gomskim kibicom piłkarskim 
odnośnie przebiegu rosyjskiego 
czempionatu. Dzisiaj pierwszy 
odcinek ankiety. Na pytania odpo-
wiada Jakub Janowicz, nauczyciel 
wychowania fizycznego w  PSP 
Olszany, wieloletni kibic FC Bar-
celony i AC Milan.

który kraj zostanie mistrzem 
świata?

Wg mnie jest trzech faworytów: 
Niemcy, Brazylia i Hiszpania, i na-
prawdę ciężko mi wytypować kon-
kretne państwo. Z całą pewnością, 
gdy Niemcy wpadną na Brazylię, 
nie będzie powtórki wyniku sprzed 
czterech lat, kiedy Canarinhos 
przegrali u siebie aż 1:7.

który kraj będzie czarnym ko-
niem mś?

Mam nadzieję, że żaden z na-
szych rywali w grupie, bo wtedy 
Polakom ciężko byłoby pójść dalej. 
Nie wiem, czy Belgię można typo-
wać do roli czarnego konia, biorąc 
pod uwagę jakość piłkarską i kluby, 
w których jej reprezentanci grają 
oraz jaką pełnią w nich rolę. Skoro 
jest to jednak drużyna spoza „tych 

wielkich”, które zawsze są 
w gronie faworytów, sta-
wiam na Belgię.

jak spisze się na mun-
dialu Polska?
Wg mnie sukcesem bę-

dzie wyjście z  grupy, o  co 
będzie jednak bardzo ciężko. 

Mam nadzieję, że ostatni mecz 
w grupie nie będzie meczem o ho-
nor, tylko o awans i że uda nam się 
wyjść. I na tym chyba zakończy się 
nasz udział w mundialu.

który piłkarz zostanie najwięk-
szą gwiazdą mś?

W tym przypadku jeszcze trud-
niej podać konkretne nazwisko niż 
w przypadku wskazywania fawo-
rytów wśród państw. Jak zawsze 
jest szeroka grupa piłkarzy, którzy 
mogą błyszczeć na mistrzostwach. 
Niech jednak będzie – wskazuję na 
Leo Messiego. W końcu kiedyś 
musi „odpalić” na mundialu.

czy robert lewandowski ma 
szansę na koronę „króla strzelców” 
mistrzostw?

Teoretycznie szansę ma każdy, 
natomiast w praktyce zależy to 
od tego, jakich ma się partnerów 
i jak daleko zajdzie drużyna. W 
naszym przypadku ani partnerzy, 
ani drużyna nie gwarantują wg 
mnie odpowiedniego poziomu, a i 
sam Lewandowski czasem zalicza 
spektakularne pudła. Moja odpo-
wiedź brzmi - nie. 

5 pytań o mundial w rosji

Zajęciami szachowymi, ku 
zadowoleniu rodziców, objęci 
są wszyscy uczniowie klas I-III 
i realizują projekt w wymiarze 1 
godz. tygodniowo pod kierun-
kiem instruktora szachowego 
PZSzach - Artura Adamka.

Szkoła w  ramach projektu 
otrzymała sprzęt szachowy: 
15 kompletów bierek + 15 
szachownic, szachownicę de-
monstracyjną, programy na-
uczania i wsparcie metodyczne 
i  podręczniki szachowe dla 
uczniów.

- Bez względu na wiek dziec-
ka, szachy mogą poprawić jego 
koncentrację, zwiększyć cier-
pliwość i  wytrwałość, a  także 
rozwinąć zmysł twórczy, in-
tuicję, pamięć oraz umiejęt-
ności analitycznego myślenia 
i  podejmowania decyzji. Gra 
w szachy uczy też determinacji, 
motywacji i sportowego zacho-
wania, czego życzymy naszym 
podopiecznym – podkreśla 
Agnieszka Łukaszonek, dyrek-
tor PSP nr 3 w Strzegomiu. 

red

zajęcia szachowe dla najmłodszych
Szachy mogą poprawić koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy

Po zdobyciu „Korony Maratonów Ziemi”, polegającym na 
ukończeniu biegów maratońskich na wszystkich kontynen-
tach, prof. Jan Chmura zrealizował kolejny swój cel – zdobył 
tzw. „Koronę Największych Maratonów Świata”! Bliski tego 
wyczynu jest również radny Ryszard Żmijewski, który 16 
kwietnia wystartuje w Bostonie (USA). 

Z możliwości gry w szachy bardzo zadowoleni są uczniowie: - Fajnie 
jest z kimś pograć. Lubię wygrywać – mówi Mieszko z kl. I. - Szachy 
są super, bo mogę zagrać z koleżanką – dodaje Victoria. Hania z kl. 
III podkreśla, że lubi zajęcia szachowe, bo dużo się uczy i osiąga 
coraz lepsze wyniki. - Szachy to logiczna gra, w którą mogą grać 
wszystkie dzieci. Uczymy się grać w szachy i to nam pomaga w na-
uce – podsumowuje Julia. 

W lutym br. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strze-
gomiu przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego 
Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
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najem garażu

Grunt rolny Graniczna

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowaBurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 17,10 m2, położonego 
w granicach działki nr 1011, AM-
25, obr-3, w Strzegomiu, przy ul. 
Szarych Szeregów 12. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 
kwietnia 2018 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 

czynszu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 marca 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 

ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 30 marca 
2018 roku, w godzinach od 1000 
do 1015 .

Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 Z A P R A S Z A M Y !!!

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
ogłasza przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 79, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicz-
nej, gmina strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,5500 ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Gminie Strze-
gom w obrębie Graniczna oraz ob-
rębach przyległych, obejmującego 
obszar związany z eksploatacją zło-
ża granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/01 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 
r. powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem RP uprawy 
rolne. Nieruchomość położona jest 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
związanej z wejściem w życie, 
z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

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

stanowiących przedmiot współwła-
sności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno 
być poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych po-
siadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu w związku z przetar-
giem 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 posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 

w dniu 22.03.2018 r. – dz. nr 79, AM- 
1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie 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 wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą 
wymaganych dokumentów nie zo-
staną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 15.03.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy 
ogłoszeń mieszczącej się na parte-
rze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzy-
dzieści tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić 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. 
Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważ-
nienia przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchylenia 
się uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 
29 - I piętro.
8 pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód tożsa-
mości oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik jest re-
prezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie orygi-
nału notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągle-

niem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) 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.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i po-
winna być odnotowana na koncie 
GMINA STRZEGOM – Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl

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 nieruchomo-
ści stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 82/B/2018, 83/B/2018, 
84/B/2018, 85/B/2018, 86/
B/2018, 87/B/2018, 88/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
9 marca 2018 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana 
składająca się z działek nr 42/8, 
42/9, AM–1, Obr. Żelazów, poło-
żona w Żelazowie 
o łącznej powierzchni wg reje-
stru 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 doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.03.2018 r. o godz. 1030 w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, 
uchwalonego Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 8 MN/RM 2 zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Nieruchomość 
położona jest w granicy strefy 
zewnętrznej pośredniej ochrony 
ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 

na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.03.2018 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 

notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
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 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 748560543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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