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Pensja burmistrza
Od pierwszego lipca 2018 r. 

wynagrodzenie burmistrza Strze-
gomia – Zbigniewa Suchyty zosta-
nie obniżone z kwoty 12.519,00zł 
brutto na kwotę 10.620,00 zł brutto, 
czyli o 1.899,00 zł brutto. To pokło-
sie wejścia w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych. – Ta obniżka w żaden sposób nie wpłynie 
na moją pracę i realizację moich obowiązków służbowych. W dalszym 
ciągu będę się angażował w sprawy naszej gminy w 100 procentach – 
podkreśla burmistrz Zbigniew Suchyta. Na koniec dodajmy, że 10 lat 
temu ówczesny burmistrz zarabiał kwotę 11.648,00 zł brutto. 

W tym roku projekt na skomunikowanie ścieżek
W 2019 r. w Strzegomiu zostanie uruchomiony system rowerów miejskich w 6 sta-

cjach. W ramach zmiany do budżetu gminy Strzegom w trakcie ostatniej sesji, odbytej 
15 czerwca br., przeznaczono 30 tys. zł na projekt, który skomunikuje istniejące ścieżki 
rowerowe w Strzegomiu – np. będzie można przejechać ze ścieżki rowerowej przy 
światłach na ul. Al. Wojska Polskiego na ścieżkę przy ul. Matejki. W tym temacie od 
ponad miesiąca władze samorządowe prowadzą rozmowy z firmami, które obsługują 
system rowerów miejskich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w Strzegomiu potrzeba jest 
6 stacji. Każda z nich składa się z 1 terminala, 12 stojaków i 8 rowerów; łącznie 72 stojaki 
i 48 rowerów. Stacje te zostałyby zlokalizowane w następujących punktach: Osiedle na 
ul. Sosnowej, Osiedle na ul. Kochanowskiego w pobliżu Delfinka, na terenie centrum 
handlowego (w okolicach McDonalda), Lidl – cmentarz, Graby – pomnik i w Rynku. 
Zapraszamy do konsultacji projektu, przesyłając swoje spostrzeżenia z innych miast i 
własne pomysły na skrzynkę pytań do burmistrza Strzegomia. 

Strzegom 
Ważna komórka

W tym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
prezentujemy kolejną komórkę 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Tym razem jest to Zespół 
Bezpieczeństwa, Profilaktyki i 
Organizacji Pozarządowych, 
który mieści się na parterze i na 
III piętrze Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w pokojach 9 
(parter) i 45 (III piętro). Czym 
się zajmuje?
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Strzegom 
toalety 

Mieszkańcy często pytają o 
toalety. W związku z tym infor-
mujemy, że są one dostępne na 
terenie Strzegomia w budyn-
kach użyteczności publicznej, 
tj. Urząd Miejski, Strzegomskie 
Centrum Kultury, Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel”, Biblioteka Miejska oraz 
na dworcach autobusowych 
przy ulicy Leśnej i ulicy Dwor-
cowej w Strzegomiu.  
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Strzegom 
Oświetlenie 

Oprócz inwestycji drogo-
wych, przy ul. Al. Wojska 
Polskiego w Strzegomiu 
prowadzone są równolegle 
prace dotyczące budowy 
oświetlenia ulicznego i dro-
gowego. W ramach inwe-
stycji zostanie wybudowana 
kablowa linia oświetlenia 
drogowego o dł. 1520 m 
wraz z montażem 42 słupów 
z oprawami LED.
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Strzegom 
Dla rowerzystów 

W ramach realizowanej in-
westycji pn. ,,Ograniczenie 
indywidualnego ruchu zmoto-
ryzowanego w centrum miasta 
poprzez budowę ścieżki rowe-
rowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu” realizowane są prace związane z 
wykonywaniem stabilizacji oraz przygotowywaniem podbu-
dowy pod ścieżkę rowerową. Układane są również krawężniki, 
obrzeża na wjazdach oraz wykonywana jest nawierzchnia 
zjazdów z kostki granitowej. Wartość projektu wynosi ok. 
2,14 mln zł. 
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morawa
Horse trials

Emocjonu jąca  wa lka  o 
Puchar Narodów, wielkie 
sportowe nazwiska, wybitne 
konie, pokazy kaukaskiej 
woltyżerki i sporo atrakcji 
dla całej rodziny - tak w skrócie zapowiada się program 
zbliżających się zawodów LOTTO Strzegom Horse 
Trials. Impreza odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 
lipca br. Dzieci do lat 10 oraz wszyscy mieszkańcy 
gminy Strzegom mają bezpłatny wstęp na imprezę, 
wystarczy okazać dowód osobisty lub legitymację 
szkolną.
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Jaroszów 
Budynek socjalny 

Trwają prace związane z 
przebudową budynku komu-
nalnego na mieszkania socjalne 
w Jaroszowie. W tym numerze 
przedstawiamy najnowszy ra-
port dotyczący tego jakże ważnego i potrzebnego obiektu w 
największym sołectwie gminy Strzegom. Obecnie wykonywane 
są nowe ściany, posadzki oraz okładziny ścienne. Projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020.
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Sesja rady odbyła się w piątek, 
15 czerwca br. Jej najważniej-
szym punktem było podjęcie 
uchwały ws. udzielenia abso-
lutorium dla burmistrza Strze-
gomia. Głosowanie poprzedziło 
wystąpienie włodarza miasta, 
który podkreślał, że 2017 r. był 
bardzo dobry dla strzegomskie-
go samorządu. – W tym okresie 
udało nam się zrealizować wiele 
ważnych inwestycji. Powstała 
m. in.: pływalnia Delfinek, 
przebudowano ul. Paderew-
skiego w Strzegomiu, kilka 
budynków szkół i przedszkoli 
przeszło termomodernizację. 
Wiele środków przeznaczono 
na oświatę, opiekę społeczną, 
poprawę jakości powietrza, 
fundusz sołecki, konkurs „Ak-
tywne sołectwa”, utrzymanie 
dwóch dworców autobusowych, 
realizację projektu „Szlak Ka-

mienia”, Budżet Obywatelski, 
poprawę bezpieczeństwa, or-
ganizacje pozarządowe, czy 
też zabytki. W 2017 r. wspól-
nie z klubem LKS Stragona 
zorganizowaliśmy wspaniałe 
ME w wkkw, za które otrzy-
maliśmy wiele pochwał. Mało 
kto pamięta, ale udzieliliśmy 
też pomocy finansowej gminie 
Brusy. Konkludując, uważam że 
ubiegły rok był bardzo udany. 
Mamy też oczywiście świado-
mość problemów, jakie wystę-
pują w naszej gminie, ale cały 
czas pracujemy nad tym, by je 
minimalizować – zaznaczył 
Zbigniew Suchyta. Burmistrz 
podziękował radnym, pracow-

nikom Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, dyrektorom i 
kierownikom jednostek bu-
dżetowych (w tym dyrektorom 
placówek oświatowych), preze-
som spółek, dyrektorom samo-
rządowych instytucji kultury i 
sołtysom, dzięki którym udało 
się zrealizować ubiegłoroczny 
budżet.

Radni jednogłośnie – 20 
głosów „za”, 0 „wstrzymujących” 
i 0 „przeciw” – przyjęli uchwałę 
ws. udzielenia absolutorium dla 
burmistrza Strzegomia. 

O sesji piszemy też na 6. stro-
nie „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. 

tW

Absolutorium dla burmistrza 
Wydatki inwestycyjne stanowiły 22 mln zł, czyli 19,55% wydatków ogółem
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tAKA JeSt PrAWDA W SKrócie:

W numerze:

Wszyscy radni (20) zagło-
sowali za udzieleniem ab-
solutorium dla burmistrza 
Strzegomia – Zbigniewa 
Suchyty z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 r. I trudno 
się temu dziwić, skoro gołym 
okiem widać, że gmina Strze-
gom rozwija się w ogromnym 
tempie. Budowa pływalni 
Delfinek, przebudowa ul. 
Paderewskiego w Strzegomiu 
czy termomodernizacja kilka 
budynków szkół i przedszkoli 
to tylko nieliczne przykłady 
zadań zrealizowanych w mi-
nionym roku. 

ZADŁUŻENIE GMINY KWOTA
PROCENT DO 
WYKONANYCH 
DOCHODÓW OGÓŁEM

na koniec 2010 r. 31.189.943,91 42,93

na koniec 2017 r. 39.735.505,10 36,64
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Str zegomian ie o sob ie….. - 15 maja br. ok. godz. 09.05 
kierujący pojazdem ciężarowym 
nie dostosował się do znaku 2,5 t,  
a następnie będąc na skrzyżo-
waniu ulic Krótka – Rynek, nie 
dostosował się do znaku C-12 
ruch okrężny, jadąc niezgodnie z 
kierunkiem jazdy czyli pod prąd. 
Chwilę później wjechał w ul. 
Kościuszki. Zapis z monitoringu 
został przekazany do Policji w 
Strzegomiu.

- 15 maj br. ok. godz. 15.00 trzej 
chłopcy korzystali z karuzeli na 
placu zabaw przy ul. Czerwonego 
Krzyża. Następnie podczas dalszej 
zabawy jeden z nich kilka razy 
kopnął w element drewniany, 
uszkadzając karuzelę. Zapis z 
monitoringu został wraz z zdję-
ciami fotograficznymi przekazany 
Policji.

- 16 maja br. o godz. 09.00 ko-
bieta przebywająca na wirydarzu 
CAS „Karmel” spożywała denatu-
rat. Osoba ta została wyproszona 
z terenu „Karmela”.

- 17 maja br. na polecenie Po-
licji został zabezpieczony zapis z 
monitoringu przy ul. Kochanow-
skiego dot. włamania i kradzieży 
z jednego z mieszkań.

- 18 maja br. ok. godz. 16.10 
na podwórzu przylegającym do 
Urzędu Miejskiego został uszko-
dzony pojazd osobowy. Sprawca 

rozbił tylną szy-
bę kamieniem. 
Zapis z całego 
zdarzenia zo-
stał przekazy 
Policji.

- 19 maja 
br. ok. godz. 
18.00 spod skle-
pu „Delikatesy” na ul. 
Kościuszki został skradziony 
rower o znacznej wartości. Zapis 
z monitoringu oraz błyskawicz-
nie przeprowadzone czynności 
wyjaśniające przez dzielnicowych 
z Komisariatu Policji z Strzego-
mia spowodowały odzyskanie 
roweru. Sprawca posiadał go w 
mieszkaniu. 

- 21 maja br. o godz. 14.45 grupa 
mężczyzn paliła papierosy na 
terenie przystanku autobusowego 
na ul. Leśnej, mimo widocznego 
zakazu palenia. Interweniował 
patrol Policji.

- 28 maja br. ok. godz. 11.25 w 
Rynku na wysokości pręgierza 
właściciel samochodu, zaparkował 
auto na przejściu dla pieszych. 
Interweniowali policjanci. 

- 29 maja br. ok. godz. 9.00 z 
pojazdu osobowego wyciekła duża 
ilość oleju na odcinku: stacja Orlen 
– Rynek – ul. Parkowa. Kierujący 
pojazdem na własny koszt oczyścił 
ciąg zanieczyszczenia piaskiem.

okiem miejskiego monitoringu

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Wiktoria Łobodziec, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, uczennica strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Jaroszów
Hobby: Makijaż, fotografia, książki, działania społeczne, podróże. 
Największy sukces: Moim zdaniem, nie należy robić rankingu sukcesów. Dla mnie, 
każde osiągnięcie jest tak samo ważne i z każdego jestem tak samo dumna. Każdy 
sukces nauczył mnie czegoś nowego.
Największa porażka: Nie zdarzyła mi się jeszcze taka największa porażka mimo, że w 

moim życiu pojawiło się już kilka, ale nie warto o nich wspominać, ponieważ z perspektywy czasu potrafię się z nich śmiać. 
Największe marzenie: zwiedzenie chociażby części świata
Książka czy film: Najpierw książka, a po niej film :)
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałabym, aby: wakacje były dłuższe, a ludzie zawsze uśmiech-
nięci i szczęśliwi. 
Co mi się podoba w Strzegomiu: Strzegom to piękne miasto. Podobają mi się parki oraz „ogródki” wystawione w rynku 
przed kawiarniani i restauracjami, ale przede wszystkim to, że młodzież w naszej gminie nie jest lekceważona. Ciekawa jestem 
również powstającej Alei Rzeźb. 
Co mnie denerwuje: Wandalizm i bezmyślność ludzi, którzy chcą zabłysnąć w społeczeństwie, obrzydzając nasze miasto 
i niszczą to co powstaje z myślą o mieszkańcach oraz to, że niewielka liczba młodych ludzi angażuje się w życie lokalne, a 
narzekają, że nic się nie dzieje. 
Facebook: Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu 
Instagram: @mrmstrzegom 

W ramach zadań stanowiska 
ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzona i 
koordynowana jest współpraca z 
organizacjami pozarządowymi, 
w szczególności w zakresie przy-
gotowania i realizacji wspólnych 
projektów w celu pozyskiwania 
środków na przedsięwzięcia 
służące mieszkańcom gminy. 
Tutaj przygotowywany jest, a 
następnie realizowany program 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zlecane są 
organizacjom pozarządowym 
w trybie przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie zadania 
publiczne. – Na chwilę obecną 
mamy podpisane 54 umowy z 
organizacjami pozarządowymi, 
co oznacza, że realizujemy 
wspólnie 54 zadania m.in. z za-
kresu kultury fizycznej, kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowe-
go, ochrony i promocji zdrowia, 
w tym z zakresu przeciwdziała-
nia narkomanii i alkoholizmo-
wi, pomocy społecznej, wsparcia 
osób niepełnosprawnych i eme-
rytów, prowadzenia świetlic śro-
dowiskowych, stołówki chary-
tatywnej, wypoczynku letniego 
dla najmłodszych mieszkańców 
gminy – wylicza Magdalena 
Kuczyńska. - Zakres wsparcia 
jest szeroki, ponieważ w ramach 
udzielanych dotacji wspieramy i 
rozliczamy różnorodne zadania. 
Łączna wartość zrealizowa-
nych i rozliczonych zadań we 

współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w ubiegłym 
roku wyniosła 4 720 306,03 
zł. Realizacja każdego zadania 
rozpoczyna się od przygoto-
wania procedury i ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert, w 
wyniku którego po ocenie zło-
żonych dokumentów i decyzji 
o przyznaniu wsparcia finanso-
wego w formie dotacji celowej 
podpisana zostaje umowa ze 
zleceniobiorcą. Pracownik ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi koordynuje 
i nadzoruje realizację zadań 
zgodnie z zawartymi umowami, 
obowiązującymi przepisami 
oraz zaplanowanym koszto-
rysem, zakresem rzeczowym 
zadania i jego harmonogramem, 
a następnie weryfikuje spra-
wozdana i rozlicza wykonanie 
przedsięwzięcia. W ramach 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi stosowane są tak-
że inne formy wsparcia finanso-
wego przewidziane przepisami 
prawa, a także prowadzona jest 
współpraca pozafinansowa, 
współpraca z Gminną Radą 
Działalności Pożytku Publicz-
nego, z organizacjami admini-
stracji rządowej i samorządowej 
oraz innymi podmiotami dzia-
łającymi na rzecz organizacji 
pozarządowych.

Stanowisko ds. profilaktyki 
i spraw obronnych prowadzi 
i realizuje zadania wynikające 
z przepisów ustawy o wycho-

waniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, o 
przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, o przeciwdziałaniu 
narkomanii, prowadzi sprawy 
dotyczące kwalifikacji woj-
skowej, współpracuje z Woj-
skową Komendą Uzupełnień, 
prowadzi sprawy związane z 
oczyszczaniem terenu z mate-
riałów wybuchowych i innych 
przedmiotów niebezpiecznych, 
realizuje działania związane z 
akcją kurierską, zadania obron-
ne i z zakresu obrony i ochrony 
cywilnej ludności zamieszkałej 
w naszej gminie. 

Stanowisko ds. bezpie-
czeństwa powierzone zostało 
Urszuli Olszewskiej, któ-
ra zajmuje się szeroko poję-
tym „bezpieczeństwem”. Do 
codziennych zadań należy 
informowanie mieszkańców 
poprzez SISMS o warunkach 
atmosferycznych, awarii wody 
lub prądu jak również o waż-
nych wydarzeniach (wysyłanie 
informacji na telefony) co za-
pewnia skuteczną komunikację 
z mieszkańcami, bezpośrednia 
współpraca ze służbami wy-
konującymi zadania z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego tj. Policją, Państwową 
Strażą Pożarną i Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi. Czuwa-
nie nad zapewnieniem goto-
wości operacyjnej jednostek 
OSP, które na każde wezwanie 
wyjeżdżają do działań ratow-
niczo – gaśniczych poprzez 
ich wyposażenie, umunduro-
wanie, inspirowanie działań 
zmierzających do osiągnięcia 
pełnych składów osobowych 

sekcji gaśniczych, pomoc w or-
ganizowaniu szkoleń i ćwiczeń 
członków OSP, wspieranie 
OSP w pozyskiwaniu środków 
finansowych. Przykładem jest 
zakup w minionym roku na 
rzecz OSP w Goczałkowie no-
wego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego w ramach połączo-
nych środków budżetu gminy i 
Unii Europejskiej, organizacja 
międzynarodowych zawodów 
sportowo pożarniczych OSP, 
również przy wsparciu środ-
ków zza granicy. Natomiast w 
roku bieżącym pozyskano ze 
środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości 
środki w kwocie 97 tys. złotych 
z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu medycznego i urządzeń 

ratownictwa dla OSP naszej 
gminy. 

Współpracujemy również 
z jednostkami Straży Pożar-
nych miast partnerskich gmi-
ny, Torgau, Podhajce, Horice. 
Głównym celem jest wymia-
na doświadczeń, poznawanie 
wzajemnej historii strażactwa, 
inspirowanie młodzieży do 
wzajemnych kontaktów. Po-
nadto do zadań pracownika 
należy współpraca z zakładami 
lecznictwa otwartego w za-
kresie zdrowia mieszkańców 
gminy, współpraca z samorzą-
dem powiatowym w zakresie 
funkcjonowania aptek. To w 
dużym skrócie zadania, którymi 
na co dzień zajmuje się Urszula 
Olszewska.

Zespół do zadań specjalnych
Czym zajmuje się Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych? Zakres obowiązków jest tu ogromny...BurmiStrz 

StrzeGomiA 
inFormuJe

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 
– Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 139/B/2018, 140/B/2018, 
141/B/2018, 142/B/2018, 
143/B/2018, 144/B/2018 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
15 czerwca 2018 roku.

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 
– Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w najem ( dzierża-
wę ) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 129/B/2018, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 23 maja 
2018 roku.

Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych mieści się na 
parterze i na III piętrze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w pokojach 9 (parter) i 
45 (III piętro). Z pracownikami można się skontaktować pod numerami telefonów: 
74 8560-566 i 74 8560-563.

Skład zespołu stanowią trzy odrębne samodzielne stano-
wiska pracy: stanowisko ds. bezpieczeństwa, stanowisko do 
spraw obronnych i profilaktyki oraz stanowisko do spraw 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

17.06 - 23.06 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

24.06 - 30.06 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

01.07 - 07.07 Przy 
Fontannie

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

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 

W związku z licznymi pyta-
niami mieszkańców, podajemy, 
gdzie w Strzegomiu 
można skorzystać z 
toalet: CAS „Kar-
mel” (pn – pt: 8.00 – 
18.00, sob – niedz.: 
9 .00  –  15 .00) , 
Urząd Miejski (w 
godz. pracy, parter, 
do końca korytarza 
w prawo, toaleta 
wyposażona w przewijak dla 
dzieci), Biblioteka Miejska (w 
godz. pracy), Strzegomskie Cen-

trum Kultury (w godz. pracy, 
toaleta przystosowana dla osób 

niepełnospraw-
nych ). Są to toale-
ty bezpłatne. Moż-
na skorzystać także 
z płatnych toalet 
(1zł): dworzec pks 
przy ul. Dworco-
wej (pn – sb: 5.15  
- 21.45, niedz: 6.00 
– 22.00), przysta-

nek pks przy ul. Leśnej (pn – pt: 
5.00- 22.00, sb: 5.00 – 13.45, 
niedz. nieczynne). 

Co z tymi przewozami? 
W związku z pytaniami miesz-

kańców Strzegomia i okolicznych 
miejscowości informujemy, że prze-
wozy uczniów objętych obowiąz-
kiem szkolnym i przedszkolnym, 
którzy korzystają z przewozów wy-
konywanych przez PKS Kamienna 
Góra, są realizowane na podstawie 
otrzymanego zezwolenia na wyko-
nywanie przewozów regularnych, 
wydanego przez gminę Strzegom. 
Przewóz regularny jest przewozem 
o charakterze publicznym i w związ-
ku z tym z każdego kursu może 
korzystać każda osoba, która wykupi 
odpowiedni bilet na przejazd. 

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
- I Mistrzostwa Strzegomia Junio-

rów w szachach
- XX Memoriał Judo im. E. Brze-

gowego w Strzegomiu
- XI Festyn Rodzinny w Jaroszo-

wie
- Festyn w Olszanach za nami

Toalety dla mieszkańców 

Ponadto na zlecenie TAU-
RON Dystrybucja zostanie 
skablowana napowietrzna linia 
energetyczna, którą dostarczany 
jest prąd do domów okolicznych 
mieszkańców. Dzięki temu z ul. 
Al. Wojska Polskiego znikną 
szpecące ulicę kable niskiego 
napięcia. 

Przypominamy, że oświetlenie 
LED w Strzegomiu znajduje się 
już na ulicach: Armii Krajowej, 
Górniczej, Paderewskiego (od Ban-
kowej), Jeleniogórskiej, Legnickiej, 
Ofiar Katynia, Promenada, Sosno-
wej, Szarych Szeregów, Kościuszki, 
Wałbrzyskiej i Wesołej.

red

Nowoczesne oświetlenie

W ramach realizowanej 
inwestycji pn. ,,Ograni-
czenie indywidualnego ru-
chu zmotor yzowanego w 
centrum miasta poprzez 
budowę ścieżki rowerowej 
oraz przebudowę ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu” re-
alizowane są prace związane 
z wykonywaniem stabilizacji 
oraz przygotowywaniem 
podbudowy pod ścieżkę ro-
werową. 

Układane są również krawęż-
niki, obrzeża na wjazdach oraz 
wykonywana jest nawierzchnia 
zjazdów z kostki granitowej. W 
zakresie wykonywanych prac 
ziemnych trwa korytowanie od 
ul. Reja w kierunku ul. Legnic-
kiej. Na bieżąco realizowane są 
prace związane z humusowaniem 
terenów zielonych. Układana jest 
nawierzchnia z kostki betonowej 
na chodnikach i dojściach do 
przejść dla pieszych. 

- W najbliższych dniach kon-
tynuowane będą prace związane 
z korytowaniem, wykonywa-
niem stabilizacji i podbudowy 
pod ścieżkę rowerową i chod-
nikiem. W lipcu planowane jest 
wykonanie nawierzchni ścieżki 
rowerowej z mieszanki mine-
ralno – bitumicznej. Następnie 
wykonane zostanie oznako-
wanie poziome i pionowe – 
podkreśla Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi.

red

Wartość projektu wynosi ok. 2,14 mln zł, z czego ok. 1,27 mln zł to dofinansowanie dla gminy Strzegom 

 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu

Ustawa o ewidencji ludności 
nakłada zarówno na obywateli 
polskich, jak i cudzoziemców, 

obowiązek meldunkowy pole-
gający na zameldowaniu w miej-
scu pobytu stałego lub czaso-
wego, wymeldowaniu z miejsca 
pobytu stałego lub czasowego, 
a także zgłoszeniu wyjazdu 

poza granice RP oraz powrotu 
do kraju, w przypadku wyjazdu 
na okres dłuższy niż 6 miesię-
cy. Zgłoszenia zameldowania/
wymeldowania dokonuje się w 
formie pisemnej, na określonym 
formularzu przedstawiając do-
wód osobisty lub paszport. Do 
wglądu przedstawia się również 

dokument potwierdzający tytuł 
prawny do lokalu np. odpis aktu 
notarialnego, wypis z księgi 
wieczystej, umowę najmu itp. 
Na formularzu meldunkowym, 
fakt pobytu osoby w lokalu 
potwierdza właściciel lub inny 
podmiot dysponujący tytułem 
prawnym do lokalu. Zameldo-
wania/wymeldowania za osobę 
nieposiadającą zdolności lub 
posiadającą ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych 
dokonuje jej przedstawiciel 

ustawowy, opiekun prawny lub 
inna osoba sprawującą nad nią 
faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu. Obowiązku 
meldunkowego można także 
dopełnić przez pełnomocnika, 
legitymującego się pełnomoc-
nictwem sporządzonym przez 
wnioskodawcę. Istnieje rów-
nież możliwość dopełnienia 
obowiązku meldunkowego w 
formie dokumentu elektronicz-
nego, na zasadach określonych 
w ustawie o informatyzacji 

działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne. 
Zgodnie z ustawą o ewidencji 
ludności, można posiadać jedno 
miejsce pobytu stałego i jed-
no miejsce pobytu czasowego. 
Dokonując zameldowania w 
nowym miejscu pobytu, można 
jednocześnie wymeldować się z 
poprzedniego. 

Zameldowania dziecka oby-
wateli polskich, urodzonego na 
terytorium RP dokonuje kie-
rownik urzędu stanu cywilnego 

sporządzający akt urodzenia. 
Zgłoszenie zgonu dokonane 
w urzędzie stanu cywilnego, 
zastępuje wymeldowanie osoby 
zmarłej.

Organ dokonujący zameldo-
wania na pobyt stały wydaje 
z urzędu zaświadczenie o za-
meldowaniu. W przypadku za-
meldowania na pobyt czasowy, 
zaświadczenie wydaje się na 
wniosek osoby meldującej się, 
z uwzględnieniem przepisów 
ustawy o opłacie skarbowej.

Mieszkańcy pytają…o obowiązek meldunkowy
Zgłoszenia zameldowania/wymeldowania dokonuje się w formie pisemnej, na określonym formularzu, przedstawiając dowód osobisty lub paszport

Czy meldunek jest obowiązkowy? Jak można się wymeldować? 
Kto wydaje zaświadczenie o zameldowaniu? – na te pytania 
m.in. odpowiada Lucyna Krzak, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Wartość  pro jek tu 
wynosi ok. 2,14 mln 
zł. Gmina Strzegom 
otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości ok. 
1,27 mln zł. Wykonaw-
cą przedsięwzięcia 
jest Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów.

Oprócz inwestycji drogowych, przy ul. Al. Wojska Polskiego 
w Strzegomiu prowadzone są równolegle prace dotyczące 
budowy oświetlenia ulicznego i drogowego. W ramach 
inwestycji zostanie wybudowana kablowa linia oświetlenia 
drogowego o dł. 1520 m wraz z montażem 42 słupów z 
oprawami LED. - Nowe oświetlenie będzie oświetlać ulicę 
oraz remontowaną ścieżkę rowerową. Finalizacja inwestycji 
pozwoli na lepsze i efektywniejsze doświetlenie ulicy oraz 
znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej – zazna-
cza Łukasz Grzelik z Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi w UM w Strzegomiu.

Wartość przebudowy oświetlenia ulicznego wynosi około 360 tys. zł brutto. 

Aleja dla cyklistów
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- Do tej pory prawie w całości 
budynku zostały wykonane tyn-
ki wewnętrzne. Trwają ostatnie 
prace murarskie związane ze 
wznoszeniem nowych ścian 
na piętrze w lewym skrzydle 
obiektu. W tej samej części 

budynku trwa wykonanie po-
sadzek. Na obu kondygnacjach 
w wydzielonych mieszkaniach 
układane są okładziny ścienne 
z płytek w łazienkach oraz 
podłogowe w przedpokojach. 
Obie ściany szczytowe prze-

budowywanego budynku mają 
wykonaną kompletną elewację. 
Również na pozostałych ścia-
nach zewnętrznych trwają prace 
elewacyjne. Na prawej części 
budynku (segment budynku, 
gdzie wcześniej znajdował się 

sklep) został wykonany nowy 
dach. Na pozostałej części 
obiektu (gdzie wcześniej była 
sala widowiskowa) również są 
kontynuowane prace dacho-
we. Zamontowano już sufity 
podwieszane i zabudowy w 
prawym skrzydle obiektu. Cały 
prawy segment budynku został 
przygotowany do malowa-

nia wewnątrz pomieszczeń 
– informuje Urszula Gorzel z 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w UM w 

Strzegomiu. 
O postępach w pracach re-

montowych będziemy informo-
wać na bieżąco. 

AktuAlności

Przebudowa budynku w Jaroszowie

Trwają ostatnie prace murarskie związane ze wznoszeniem nowych ścian na piętrze w lewym skrzydle obiektu oraz wykonywaniem posadzek

Prace arborystyczne, polega-
jące na korekcie drzew, wyko-
nała niedawno w Strzegomiu 
firma „Drzewoznawca Paweł 
Gromek” ze Świdnicy. 

- Były to prace pielęgnacyj-
ne 24 sztuk drzew gatunku 
jesion wyniosły, rosnących w 
Strzegomiu przy alei Wojska 
Polskiego. Od strony Cen-
trum Handlowego Quick Park 
Strzegom do przejazdu kole-
jowego, wzdłuż ciągu pieszo 

rowerowego - mówi Wioletta 
Wnęk-Soczyńska z Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Zakres przedmiotu 
zadania obejmował: usunięcie 
posuszu, korektę konarów nie-
bezpiecznych i wchodzących w 
kolizję z otaczającą infrastruk-
turą, monitoring i kontrolę roz-
widleń oraz wywóz i utylizację 
urobku.

Drzewa po korekcie Młodzi pytają!

11 czerwca br. odbyła się 
Konferencja „Młodzi pyta-
ją”, która została zrealizo-
wana dzięki dofinansowaniu 
z Dolnośląskiej Akademii 
Samorządu 2018. Organiza-
torem przedsięwzięcia była 
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Strzegomiu. Konferencję 
poprzedziła gra terenowa po-
legająca na rozwiązaniu zada-
nia dotyczącego wskazanego 
obiektu. - Podczas konferencji 
radni opowiedzieli o strukturze 
młodzieżowej Rady Miejskiej, 
działaniach podjętych przez 
poprzednie kadencje oraz za-
prezentowali swoje plany na 
przyszłość – opowiada Wikto-
ria Łobodziec, przewodniczą-
ca Rady. Po konferencji odbył 
się grill w CAS „Karmel”. W 
spotkaniu wzięły udział władze 
Strzegomia, dyrektorowie i 
nauczyciele szkół. 

Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej może być powierzone 
małżonkom lub osobie niepo-
zostającej w związku małżeń-
skim, jeżeli te osoby spełniają 
następujące warunki:
•	 dają	 rękojmię	 należytego	

sprawowania pieczy zastęp-
czej,

•	 nie	są	i	nie	były	pozbawione	
władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest 
im ograniczona ani zawie-
szona,

•	 wypełniają	 obowiązek	 ali-
mentacyjny – w przypadku, 
gdy taki obowiązek w stosun-
ku do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego,

•	 są	 zdolne	 do	 sprawowa-
nia właściwej opieki nad 
dzieckiem, co zostało po-
twierdzone zaświadczeniem 
lekarskim o stanie zdrowia 
wystawionym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowot-

nej oraz opinią o posiadaniu 
predyspozycji i motywacji 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka 
wystawioną przez psycho-
loga, który posiada co naj-
mniej wykształcenie wyższe 
magisterskie na kierunku 
psychologia oraz 2 - letnie 
doświadczenie w poradnic-
twie rodzinnym,

•	 przebywają	 na	 terytorium	
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci na rodziny zastęp-
cze uczestniczą w bezpłatnym 
szkoleniu organizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świdnicy.

Zadaniem rodziny zastępczej 
jest stworzenie dziecku lub 
dzieciom warunków właści-
wych do prawidłowego rozwoju 
zarówno fizycznego, psychicz-
nego, jak i społecznego m.in. 

poprzez zapewnienie dzieciom 
prawidłowej edukacji, rozwoju 
zainteresowań, zagwarantowa-
nie odpowiednich warunków 
bytowych, organizacji czasu 
wolnego oraz wypoczynku.

Na każde dziecko umieszczone 
w rodzinie zastępczej przyzna-
wana jest comiesięczna pomoc 
pieniężna na jego częściowe 
utrzymanie. Zapewniana jest 
według potrzeb pomoc, m.in.: 
psychologa, radcy prawnego, pe-
dagoga i pracownika socjalnego. 
Rodzinę zastępczą na ich wniosek 
obejmuje pomocą koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej.

Wszystkich chętnych do utwo-
rzenia rodziny zastępczej dla 
dzieci, zapraszamy do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 
16/8, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.15 do 15.15, 
tel. 74/ 857-45-47 lub 74/ 857-
45-23.

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz 
 Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Trwają prace związane z przebudową budynku komunalnego na mieszkania socjalne w 
Jaroszowie. W tym numerze przedstawiamy najnowszy raport dot. tego jakże ważnego i 
potrzebnego obiektu w największym sołectwie gminy Strzegom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – Organizator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych 
częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu 
Powiatu Świdnickiego.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

mieszkańcy osiedla wschód: 
dzień dobr y panie burmi-
strzu. zawsze ceniliśmy pana 
za uczciwość i  obiektywne 
sprawowanie urzędu burmi-
strza. zatem to w panu upa-
trujemy odpowiednią osobę, 
która może nam pomóc. otóż 
nasze osiedle od kilku lat cier-
pi z powodu hałasu i pyłów 
wydobywających się z bardzo 
dużego zakładu kamieniar-
skiego z ulicy strzelniczej …

Poprosiliśmy właściciela 
o spotkanie w tym temacie. 
Po spotkaniu odpowiem na 
pytanie. 

mieszkaniec  rogoźnic y : 
dzień dobr y panie burmi-
strzu. od kilku miesięcy w 

rogoźnicy wykonywany jest 
remont ulic. ja mieszkam przy 
ul. osiedle, jest to droga ślepa, 
od miesiąca ulica jest rozko-
pana i nie mamy możliwości 
dojazdu do posesji . Firmy 
remontowe prowadzą prace 
na wszelkich innych ulicach, a 
nasza stoi rozkopana. według 
mnie, ulica ślepa powinna być 
wykonana w jak najkrótszym 
terminie ze względu na bez-
pieczeństwo mieszkańców uli-
cy. nie ma możliwości dojazdu 
karetki pogotowia ani straży 
pożarnej. drogi boczne, przy 
których nikt nie mieszka, są od 
dłuższego czasu przejezdne, 
a nasza ulica jest traktowa-
na po macoszemu. Proszę o 
interwencję u kierownictwa 
budowy. Pozdrawiam.

W pier wszej  kole jności 
zostały wykorytowane i wy-
równane ciągi  główne, w 
następnej kolejności przebu-
dowie zostały poddane dro-
gi boczne. Uwagi związane 
z brakiem dojazdu zostały 
przekazane wykonawcy, który 
został ponownie poinfor-
mowany, że ma zapewnić 
swobodny dojazd do nieru-
chomości. 

zibi: Panie bur mist r zu, 
chodzi  o  wyjaz d z z akła-
dów kamieniarskich na ul. 
niepodległości. załadowane 
samochody ciężarowe muszą 
pr zy wy je ź dzie  skręcić  w 
lewo, niestety wyjazd jest 

źle wyprof ilowany, jest zbyt 
duże „przełamanie” między 
jezdniami, a dodatkowo po 
lewej stoi słup oświetleniowy, 
który już jakaś ciężarówka 
zahaczyła i pochyliła. Proszę 
o przestawienie tego słupa 
pr zynajmniej o dodatkowy 
metr od drogi. zapewne nie 
macie przewidzianych pienię-
dzy w budżecie na ten cel, ale 
gdyby udało się podnieść drogę 
prowadzącą do zakładów na 
odcinku kilku metrów, tak 
żeby zrównała się poziomem 
z drogą wylotową na kostrzę, 
byłoby to duże ułatwienie dla 
kierowców ciężarówek. 

Gmina Strzegom pisemnie 
wystąpiła z prośbą o prze-
stawienia słupa do Tauron 
Dystrybucja S. A. Obecnie 
oczekujemy na odpowiedź. 
Jeżeli chodzi o remont drogi, 
to w chwili obecnej w budże-
cie gminy brak jest środków 
finansowych przeznaczonych 
na ten cel. 

komentator: Panie burmi-
strzu będę drążył temat strony 
www.aks.strzegom.pl …

Przepraszam, ale ta rubryka 
ma zasadę pytanie – odpo-
wiedź. E-maila przekazałem 
do AKS-u Strzegom. 

eugeniusz: szanowny panie 
burmistrzu, mamy w strze-
gomiu fryzjera, który mimo 
swoich 90 lat dalej jest czynny 
zawodowo. to chyba najstar-

szy rzemieślnik w Polsce, któ-
ry wykonuje swój zawód. czy 
nie warto na łamach „gmin-
nych wiadomości strzegom” 
przybliżyć tę postać.

Szanowny panie! Osoba, o 
której pan pisze, została wy-
różniona tytułem „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej”. 
Wielokrotnie pisaliśmy już o 
tym wspaniałym człowieku. 
Myślę, że warto przypomnieć 
jego postać. 

mieszkaniec: witam. czy 
pan z auważył, że pomnik 
św. jana został uszkodzony. 
ktoś oblał go tłustą substan-
cją. A może wykorzystał pan 
monitoring i znany jest panu 
w a n d a l ?  A  m oż e  s p ra w a 
zakończy się tak, jak w przy-
padku zniszczenia ogrodze-
nia pomnika. czyli rozejdzie 
s ię  po  kościach?!  zresztą, 
nieważne zapłacimy za re-
nowację wszyscy solidarnie. 
A co? stać nas. 

Szanowny panie, nie wiem, 
co pan widzi, bo ja widzę to, 
że jest wosk, prawdopodob-
nie z ołtarza Bożego Cia-
ła. Zostanie to uprzątnięte. 
Co do drugiego tematu, to 
pisałem już, że dostaliśmy 
odszkodowanie za uszko-
dzone ogrodzenie, ale pani 
konserwator nie pozwoli-
ła zamontować tego, które 
było (ten wzór). Stwierdziła, 
że albo ma zostać tak jak 
jest, albo przygotować pro-

jekt, jak było przed II wojną 
światową. Skąd ta gorycz, 
że zapłacimy solidarnie za 
usunięcie wosku? To bardzo 
proste i szybko da się usunąć. 
Dziękuję za informację o 
zabrudzeniu. 

A n o n i m : s k r z y ż o w a n i e 
k a s z te l a ń s k i e j  i  r y b n e j . 
mamy nowy ładny asfalt . 
nie minął jeszcze miesiąc, a 
już jakaś ekipa wyrywa kra-
wężniki. czy nie można było 
pomyśleć o tym wcześniej za-
nim położono asfalt? i jeszcze 
jedno pytanie: jak traktować 
wysepkę, jako rondo czy roz-
widlenie? jadąc kasztelań-
ską od góry nie ma żadnych 
znaków zakazujących skrętu 
w lewo w rybną, a podwój-
na ciągła jest namalowana 
do samej wysepki. czyli co? 
zgodnie z przepisami muszę 
ją objeżdżać tak jak rondo ? A 
może drogowcy za daleko na-
malowali podwójną ciągłą ? 

Informuję, że remont chod-
ników przy ul. Rybnej nie 
był związany z przebudową 
drogi, którą prowadził za-
rządca z Wrocławia. Gmina 
po wykonaniu zgłoszenia 
robót  budowlanych, n ie-
zwłocznie przystąpiła  do 
remontu chodników. Sprawa 
oznakowania skrętu w ul. 
Rybną została przekazana 
do rozpatrzenia do Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu. 

Zawody we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzcho-
wego odbywają się na hipo-
dromie w Morawie już od 16 
lat. WKKW, nazwany także 
jeździeckim triatlonem, jest 
jednym z najbardziej widowi-
skowych sportów konnych. Wy-
wodzi się z tradycji wojskowej i 
nawiązuje do bogatej w Polsce 
historii kawalerii.

Format olimpijski
Przez cztery dni zawodów, od 

28 czerwca do 1 lipca jeździec-
kie pary wystartują w dziewięciu 
konkursach międzynarodowych 
i krajowych o różnym stopniu 
trudności. Tegoroczna rywaliza-
cja w Pucharze Narodów będzie 
jednocześnie testem nowego 
formatu olimpijskiego, który 
ma obowiązywać na igrzy-
skach w Tokio w 2020 roku. 
Nowe zasady dotyczą przede 
wszystkim składu reprezenta-
cji narodowych. W konkursie 
drużynowym wystartuje trzech, 
a nie czterech jak dotychczas 
jeźdźców z każdego kraju, a ich 
łączny wynik będzie składał się 
na rezultat zespołu. Poprzednio 
punkty najsłabszego zawodnika 
były pomijane. Nowe przepisy 
mają sprawić, aby więcej drużyn 

mogło współzawodniczyć w 
konkursie, a ich zmagania były 
dla kibiców jeszcze bardziej 
ekscytujące. 

Dziewięć konkursów, cztery 
dni, trzy próby

W czwartek i piątek zawod-
nicy rozpoczną rywalizację w 
ujeżdżeniu. Podczas pierw-
szej próby elegancko ubrani 
jeźdźcy i amazonki wyko-
nają oceniany przez sędziów 
program w stępie, kłusie i 
galopie. Cross, czyli bieg z 
przeszkodami w pełnym galo-
pie, najbardziej spektakularna 
próba zostanie rozegrany w 
sobotę i w niedzielę. Na trasie 
crossu sporo niespodzianek: 
pojawi się kilka niewielkich 
wzniesień, nowe przeszkody 
oraz przeszkoda wodna dla 
zawodników klas krajowych. 
Ostateczna rozgrywka i wyło-
nienie zwycięzców nastąpią w 
niedzielę podczas konkursów 
skoków przez przeszkody i 
crossu. Zawodnicy będą mu-
sieli wykazać się szczególną 
dokładnością na parkurze, bo 
nawet lekkie potrącenie prze-
szkody przez konia powoduje 
zrzutkę lub wyłamanie, a w 
konsekwencji punkty karne. 

Emocje będą zatem towarzy-
szyć widzom aż do ostatniej 
minuty zawodów. 

Kaukaska dżygitówka i 
„Polska smakuje”

Poza emocjami sportowymi 
na widzów czekają efektowne 
akrobacje kaskaderskie, pokazy 
jeździeckie, atrakcje dla całych 
rodzin oraz bogata strefa wy-
stawców pod marką „Polska 
smakuje”, gdzie będzie można 
degustować i kupić najwyższej 
jakości produkty polskich pro-
ducentów. 

W niedzielę swoje umiejęt-
ności woltyżerskie zaprezentuje 

Apolinarski Group w pokazie 
wywodzącej się z Kaukazu dżi-
gitówki. Kaskaderzy wykonają 
zapierające dech w piersiach, 
niezwykle efektowne akrobacje 
na galopującym koniu: zeska-
kiwanie i przeskakiwanie przez 
konia, obroty na koniu, podno-
szenie leżącej na ziemi czapki, 
czy też zwisanie z boku konia. 

Na arenie głównej zapre-
zentują się również młodzi 
adepci szkółki jeździeckiej LKS 

Stragona Strzegom w pokazach 
Pony Show.

Na hipodromie powstanie 
miasteczko zabaw z bezpłatny-
mi dmuchanymi zjeżdżalniami 
i przejażdżkami na kucykach 
oraz mini ZOO, gdzie będzie 
można zobaczyć kucyki, kozy, 
owce i dziki!

Bilety będzie można za-
kupić bezpośrednio przed 
imprezą. Zostaną urucho-
mione dwie kasy biletowe 

- jedna na drodze z Morawy, 
druga na drodze z Żarowa. 
W czwartek wstęp na zawo-
dy jest bezpłatny, w piątek 
kosztuje 10 zł, w sobotę i 
niedzielę -15 zł, karnet na 
wszystkie dni zawodów – 
30 zł. Dzieci do lat 10 oraz 
wszyscy mieszkańcy gminy 
Strzegom mają bezpłatny 
wstęp na imprezę, wystarczy 
okazać dowód osobisty lub 
legitymację szkolną. 

Wielka jeździecka gala już wkrótce w Morawie
Wszyscy mieszkańcy gminy Strzegom mają bezpłatny wstęp na imprezę, wystarczy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

Program

Czwartek, 28.06.2018
Ujeżdżenie 

Piątek, 29.06.2018 
Ujeżdżenie 

Sobota, 30.06.2018 
Cross country 
Skoki
Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie 
Mini ZOO

Niedziela, 01.07.2018
Cross country
Skoki
Pokazy kaskaderów konnych
Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie 
Mini ZOO
Przejażdżki na kucykach 

Emocjonująca walka o Puchar Narodów, wielkie sportowe 
nazwiska, wybitne konie, pokazy kaukaskiej woltyżerki i 
sporo atrakcji dla całej rodziny - tak w skrócie zapowiada 
się program zbliżających się zawodów LOTTO Strzegom 
Horse Trials.

Dodatkowe patrole 
Od 11 maja br. na terenie 

Strzegomia i okolicznych so-
łectw, w każdy piątek i sobotę w 
godz. 18.00 – 02.00, realizowa-
ne są służby ponadnormatywne. 
Realizują je funkcjonariusze 
KP w Strzegomiu oraz KPP w 
Świdnicy. 

Wyniki w maju: 
1 mandat karny za wykro-

czenia dot. nieobyczajnego 
wybryku 

1 mandat karny za zaśmie-
canie miejsc dostępnych dla 
publiczności

2 mandaty karne za wykro-
czenia dot. używania słów wul-
garnych 

12 mandatów karnych oraz 
3 pouczenia za wykroczenia w 
ruchu drogowym 

21 mandatów karnych za 
spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym 

Policjanci sprawdzili i wy-
legitymowali łącznie 74 oso-
by, przeprowadzili 6 kontroli 
pojazdów i przeprowadzili 25 
kontroli osobistych.

red

Środki na tegoroczne pa-
trole ponadnormatywne 
pochodzą z budżetu gmi-
ny Strzegom – 28,8 tys. 
zł. Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Świebodzicach 
przekazała na ten cel 
kwotę 3,8 tys. zł. 
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W pierwszej części obrad 
władze Strzegomia wręczyły 
nagrodę Monice Kurek z PP nr 
2 w Strzegomiu, która niedaw-
no została Nauczycielem Roku 
Wychowania Przedszkolnego w 
dolnośląskim plebiscycie „Ga-
zety Wrocławskiej”. Nagrody 
wręczono również dziewięcior-
gu najlepszym absolwentom w 
naszej gminie. W gronie tym 
znaleźli się: Zuzanna Kawiak 
(Oddział gimnazjalny ZSP w 
Jaroszowie), Zuzanna Czy-
czerska, Bartosz Wołowiec 
i Hanna Pasternak (wszyscy 
Oddział gimnazjalny PSP nr 

w Strzegomiu), Alicja Riss 
(Oddział gimnazjalny PSP w 
Goczałkowie) oraz Jakub An-
drzejewski, Szymon Litwicki, 
Gabriela Szmuc i Maksymi-
lian Zym (Oddział gimnazjalny 
PSP nr 3 w Strzegomiu).

Radni przegłosowali uchwały 
dot. zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strzegom 
na lata 2018-2027, a także 
zmian budżetu gminy Strzegom 
na 2018 r. Zmieniono uchwałę 
ws. zasad i trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych za osią-
gnięte wyniki sportowe. Chodzi 

o wprowadzenie zapisu mówią-
cego o przyznaniu stypendium 
w wys. 1.500 zł za osiągnięcie 
wyników sportowych w dyscy-
plinach zespołowych. Dokona-
no zmian również w tegorocznej 
uchwale ws. udzielenia w 2018 
roku dotacji z budżetu na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na 
terenie gminy Strzegom.

Radni o ponad 0,5 mln zł 
zwiększyli pomoc rzeczową dla 
województwa dolnośląskiego 
na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 374 w 
zakresie budowy ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Strze-
gom - Wieśnica”. Powodem 
był fakt wzrostu szacunkowej 
wartości zadania opracowanej 

na podstawie zaktualizowane-
go kosztorysu inwestorskiego 
stanowiącego integralną część 
dokumentacji projektowej. 

Podjęto także uchwały: ws. 
przystąpienia do opracowa-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w części 
obrębów Goczałków, Rogoź-
nica, Żelazów; przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w sąsiedztwie linii 110 kV w 
obrębach: Tomkowice, Granica, 
Modlęcin i Olszany, w gminie 
Strzegom oraz ws. uchwalenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie wsi Goczałków Górny, 
w gminie Strzegom.

Warto wspomnieć, że radni 
przegłosowali także uchwa-
łę dot. przyjęcia do realizacji 
„Gminnego Programu Wy-
chodzenia z Bezdomności 
na lata 2018-2021”. Nato-

miast wynagrodzenie bur-
mistrza Strzegomia będzie 
niższe od 1 lipca 2018 r. i 
będzie wynosiło 10.620,00 
zł brutto.

tW

Monika Kurek z PP nr 2 w Strzegomiu została Nauczycielem Roku Wychowania Przedszkolnego w dolnośląskim plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”

rAdni 

Przyjęto także sprawozdania:
- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 
za 2017 rok,
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Strzegom 
w 2017 r.,
- Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Strzegom,
- Sprawozdanie z realizacji celów Strategii Integracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych gminy Strzegom na lata 2016-2020 za 2017 r.,
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Strzegom z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 rok.

Ze szczegółami poszczególnych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce eSesja.

Nagrody, uchwały, sprawozdania…

Udzielenie absolutorium burmistrzowi Strzegomia nie było 
jedynym punktem piątkowej sesji. Oprócz tego strzegomscy 
radni podjęli wiele uchwał i przyjęli różne sprawozdania. 
Wręczono także nagrodę nauczycielce Przedszkola nr 2 i 
najzdolniejszym absolwentom w naszej gminie. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kogo (imię i nazwisko) grał w serialu „Czterdziestolatek” 
zmarły niedawno Roman Kłosowski?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 29 czerwca – 1 
lipca 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W 
tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kino-
wy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Kaczki z gęsiej paczki” 
(DUBBING)
29.06.2018 r. o godz. 16:00 
30.06.2018 r. o godz. 16.00
01.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Han Solo: Gwiezdne woj-
ny – historie 3D” (DUB-
BING)
29.06.2018 r. o godz. 18:00 
30.06.2018 r. o godz. 18.00
01.07.2018 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

Muzeum Gross-Rosen za-
prasza do odwiedzenia nowej 
wystawy czasowej „Niemieckie 
obozy w oczach jeńców i więź-
niów” przygotowanej przez 
Muzeum Wojska w Białym-
stoku. Ekspozycja poświęcona 
została najczarniejszemu mo-
mentowi polskiej historii XX 
wieku. W latach 1939 – 1945 
Polacy poddani byli planowej 

eksterminacji na niebywałą 
skalę. Hitlerowskie Niemcy 
nastawiły się na biologiczną, 
materialną i kulturową zagładę 
narodu polskiego. Do tego 
celu okupanci wykorzystywali 
obozy koncentracyjne oraz inne 
ośrodki zagłady, miejsca przy-
musowego odosobnienia takie 
jak więzienia i areszty, obozy 
pracy czy obozy jenieckie. 

nowa wystawa w Gross-rosen

Pierwsze zajęcia – „Gdy 
słońce wstaje” zgromadziły 
grupę najmłodszych dzieci z 
rodzicami. Zajęcia rozpoczęły 
się od zabaw integracyjnych, 
paluszkowych i tanecznych. 

Dzieci bawiły się w grę słońce 
księżyc, naklejały słońca na pla-
kat, tworzyły zbiory z księżyców 
i słoneczek, pokonywały tor 
przeszkód, wyklejały kapelusz 
plażowy – mówi Katarzyna 

Wójcik, dyrektor strzegomskiej 
biblioteki. Projekt dofinan-
sowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

 Seniorzy ćwiczyli w siedmiu 
grupach. Warto podkreślić, że 
gimnastyka zajęć odbywała 
się również w Jaroszowie. 
Każda z grup ćwiczyła 2 razy 
w tygodniu po 1,5 godziny. 
Łącznie w zajęciach uczestni-
czyło 200 osób. Dla seniorów 
zorganizowano także aqua 
aerobik, który odbywał się na 
basenie „Delfinek”. 

 - Ćwiczenia korekcyjne, 

wzmacniające i rehabilitacyj-
ne pozwoliły nam pokonać 
ból i słabość organizmu. Czu-
jemy się nie tylko sprawniejsi, 
ale także bardziej radośni, bo 
wyzwolone podczas ćwiczeń 
endorfiny pozwoliły nam pa-
trzeć na świat optymistycznie 
– mówią seniorzy i dziękują 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację zajęć. 

Słoneczne zabawy

Sprawniejsi i bardziej radośni

Dzieci bawiły się m.in. w grę słońce księżyc, naklejały słońca na plakat, czy tworzyły zbiory z księżyców

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu rozpoczęła realizację projektu „W bibliotece rosnę”, który uzyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Promocja Czytelnictwa. 

18 plansz wystawienniczych zostało wzbogaco-
nych unikalnymi zdjęciami oraz cennymi relacjami 
byłych więźniów, które porządkują wiedzę na temat 
niemieckich obozów. Wystawę można oglądać w 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy do końca lipca 
2018 roku. Wstęp wolny.

Dobiegły końca organizowane dla seniorów z gminy Strze-
gom zajęcia gimnastyczne. prowadzone w ramach programu 
„Aktywny Senior” w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na 
basenie „Dolnośląski Delfinek”.
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11 czerwca 2018 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Goczałkowie odbył się V 
Gminny Konkurs Historyczny 
dla uczniów oddziałów gim-
nazjalnych. W nawiązaniu do 
jubileuszu stu lat odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 
hasłem przewodnim tegorocz-
nych zmagań była „Polska pod 
zaborami - od 1795 do 1918 
roku”. Zadaniem uczniów było 
rozwiązanie testu, który zawie-
rał teksty źródłowe, tabele oraz 
źródła ikonograficzne. 

I miejsce przypadło Kata-
rzynie Szkarłat z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3, II 
miejsce zajął Marcin Kłos z 
Publicznej Szkoły Podstawo-

wej nr 2, a III miejsce zajął 
Sebastian Bohonos z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w 
Jaroszowie. 

Miłą niespodzianką d la 
uczestników konkursu był wy-
stęp uczniów klasy VI, którzy 
zaprezentowali scenkę histo-
ryczną ukazującą losy Polski 
pod zaborami. Dopełnieniem 
spotkania była prelekcja Roma-
na Asyngera, który przybliżył 
uczniom historię naszego kraju 
od czasów rozbiorów aż do peł-
nego odzyskania niepodległości. 
Również nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku, który był zasługą 
rodziców. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy wiedzy i 
życzymy dalszych sukcesów. 

Uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu 
zostali laureatami V edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
poświęconego Janowi Ki-
lińskiemu ,,Zwykli ludzie 
wielkimi bohaterami”. Wy-
sokie lokaty w dwóch kate-

goriach konkursowych zajęli: 
Dawid Białous -  I  miej-
sce, w kategorii literackiej, 
Jakub Podlewski– I miejsce w 
kategorii muzyczno-literackiej, 
Agata Nowak – III miejsce 
w kategorii muzyczno-lite-
rackiej. 

V Gminny Konkurs Historyczny

Licealiści laureatami konkursu

W tym dniu  podwórko 
szkolne zamieniło się w wiel-
ką scenę teatralną. Mali oraz 
ci więksi aktorzy, zaprezen-
towali swoje przedstawienia 
w pięknej, bajkowej scenerii. 
Prezentacje poszczególnych 
grup zostały podzielone na 
3 części. W pierwszej wy-
stąpiły dzieci z klas I-III. 
W części drugiej zaprezen-
towali się najmłodsi aktorzy 
– przedszkolaki. W trzeciej 
części wystąpili uczniowie z 
klas IV-V. Dla występujących 

dziec i  była  to  doskonała 
okazja do pokazania swoich 
ta lentów, przełamywania 
barier przed występami pu-
blicznymi i możliwość nauki 
aktorstwa i ruchu scenicz-
nego. Na scenie zaprezen-
towano m.in. „Kopciuszka”, 
„Kaczkę Dziwaczkę” oraz 
„Czer wonego Kapturka” . 
Młodzi aktorzy otrzymali 
dyplomy okolicznościowe 
oraz nagrody rzeczowe. – To 
była świetna zabawa – ko-
mentowali uczniowie. 

Ku l t y wo w a n i e  t r ad yc j i 
związanych z patronem jest 
ważnym obszarem działal-
ności Publicznej Szkoł y 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu. Corocznie od 2004 
roku, czyli od daty nadania 
szkole imienia Kor nela 
Makuszyńskiego, wyrusza 
szkolna wycieczka do Pa-
canowa w celu uczestnictwa 
w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kultury dziecięcej 
oraz w Zjazdach Korne-
lowców.

- W tym roku w dniach 2-3 
czerwca wzięliśmy udział w 
16. Festiwalu Kultury Dzie-
cięcej Pacanów – Hiszpania 
– mówią uczestnicy wyjaz-
du. Organizatorzy Festiwalu 
przygotowali dla dzieci wiele 
atrakcji: gigantyczny tort na 
85. Urodziny Koziołka Ma-
tołka, koncert Grzegorza 
Wilka, warsztaty twórcze, 
pokazy tańca hiszpańskiego, 
teatr hiszpański. W Pacanowie 
hucznie świętowano Dzień 
Dziecka, a życzenia najmłod-
szym złożyła Pierwsza Dama 
Agata Kornhauser-Duda, 
która także czytała dzieciom 
„Przygody Koziołka Matoł-
ka”. - Galę finałową otworzył 
tradycyjny Bajkowy Koro-
wód, w którym wzięły udział 
reprezentacje szkół, klubów, 
domów kultury, stowarzyszeń, 
kół zainteresowań, świetlic. 
Prowadzący imprezę – Con-

rado Moreno – przedstawił 
koloryt swojej ojczyzny i uczył 
nas  podstaw języka hiszpań-
skiego. Na scenie nie zabrakło 
także dziecięcych artystów. 
Wszyscy bawiliśmy się fanta-
stycznie. Bogaty i pełen emocji 
wyjazd do Pacanowa szybko 
się skończył i czekamy z nie-
cierpliwością na kolejny za rok 
– opowiadają uczniowie. 

Jedyny taki festiwal

Uczniowie naszej „Czwórki” w Pacanowie

Na scenie zaprezentowano m.in. „Kopciuszka”, „Kaczkę Dziwaczkę” oraz „Czerwonego Kapturka”

Galę finałową otworzył tradycyjny Bajkowy Korowód, w którym wzięły udział reprezentacje szkół

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie został 
zorganizowany IV Festiwal Teatrzyków Dziecięcych.

Organizatorem konkursu był  Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 5 we Wrocławiu. Uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się 28 września 2018 r. we Wro-
cławiu. Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunce 
merytorycznej Małgorzacie Kucharskiej. Życzymy 
dalszych sukcesów!
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Głównym założeniem pro-
jektu jest zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej w 
tych miejscowościach w celu 
udostępniania mieszkańcom 

i turystom infrastruktury re-
kreacyjno-turystycznej.

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 działanie opera-

cyjne w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w 
zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej po-

legający na budowie miejsc 
rekreacyjno- turystycznych 
w miejscowościach Skarży-
ce i Godzieszówek. Dzięki 
realizacji zadania w miej-

scowościach powstaną m.in. 
plac zabaw, drewniane altany 
oraz zamontowane zostaną 
elementy małej  architek-
tury. 

Pieniądze na rozwój Skarżyc i Godzieszówka

wsie 

W pierwszym udział wzięło 
5 zespołów ludowych, w dzie-
siątym – 13. „Woliborzanki” 
z Woliborza, „Stolczanki” ze 
Stolca, „Jugowianki” z Jugo-
wej to wytrwali uczestnicy od 
pierwszej jego edycji. - Przez 
te lata występowały zespoły 
z całego Dolnego Śląska, z 
okolic Wrocławia, Ząbkowic 
Śl., Nowej Rudy, Zgorzelca 

czy Kłodzka. Chętnie przy-
jeżdżal i  również sąsiedzi 
„Goczałkowianie”, „Dobro-
mierzanie”, „Żarowianie”, 
„Cicha woda” z Udanina. 
Niektóre  z espoł y  l i czne, 
bo  15-20-osobowe, inne 
mniejsze 4-5 osób. Od kilku 
lat  występują członkowie 
„Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 

intelektualną” z Mokrzeszo-
wa – opowiada Stanisława 
Górska, sołtys Olszan. 

Gościnnie zaśpiewali: Sta-
nisław Górka – aktor Teatru 
Dramatycznego z Warszawy, 
Marcin Malinowski – orga-
nista ze Świebodzic. Strze-
gomski duet Aneta Sypko i 
Józef Kuźma są niemal sta-
łymi gośćmi. Na zakończe-

nie przeszło 3-godzinnego 
koncertu wspólnie odśpie-
wano „Barkę” - ukochaną 
pieśń Jana Pawła II. Druga 
część – biesiada odbyła się 
w świet l icy  wie jskie j , bo 
„Przegląd” to wydarzenie nie 
tylko religijne, ale kulturalne 
i towarzyskie, a także pro-
mocja gminy Strzegom i wsi 
Olszany. 

Na scenie przed publiczno-
ścią zaprezentowali się ucznio-
wie szkoły. Odbył się również 
konkurs pod hasłem: „Zdrowa 
żywność” oraz konkursy sporto-
we, w których udział brały całe 
rodziny. Dużą atrakcją dla dzieci 
był wóz strażacki obsługiwany 
przez Strażaków z Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Goczałkowa. 
- Rozgrywki i zabawy sportowe 
zorganizowane dla dzieci i rodzi-
ców pokazały zdrowy sposób spę-
dzenia czasu wolnego oraz dobry 
sposób na integrację rodziny. To 
był naprawdę miło spędzony 
czas. Zapraszamy za rok – mówią 
organizatorzy festynu. 

X Przegląd Pieśni Religijnej w Olszanach

Festyn rodzinny

Na zakończenie trzygodzinnego koncertu wspólnie odśpiewano „Barkę” - ukochaną pieśń Jana Pawła II

„ E u r o p e j s k i  F u n d u s z  R o l n y  n a  R z e c z  R o z w o j u  O b s z a r ó w  W i e j s k i c h :  E u r o p a  i n w e s t u j ą c a  w  o b s z a r y  w i e j s k i e ” . 

Dużą atrakcją dla dzieci był wóz strażacki obsługiwany przez Strażaków z OSP z Goczałkowa

Na ujęciu wód w Olszanach, z 
którego w wodę zaopatrywane 
jest miasto Strzegom oraz wsie: 
Olszany, Stanowice, Grocho-
tów, Międzyrzecze, Stawiska, 

Granica, Modlęcin, Morawa, 
Wieśnica, Graniczna, Skarży-
ce i Tomkowice uruchomiono 
nowo odwierconą studnię głę-
binową. 

- Ta studnia jest studnią 
awaryjną dla istnieją-
cej studni nr 2, która 
eksploatowana jest od 
25 lat. Długotrwała 
eksploatacja spowodo-
wała znaczny spadek jej 
wydajności.

Ponadto pojawiały 
się awarie zmuszające 
do wyłączania studni, co 
sprawiało utrudnienia w 
prawidłowym funkcjono-
waniu ujęcia wody – mówi 

Dorota Borkowska, prezes 
spółki Wodociągi i Kanali-
zacja w Strzegomiu. 

Nowo wykonana stud-
nia ma głębokość 47,5 m 
Uruchomienie kolejne-

go typu obiektu po-
zwoli zabezpieczyć 
odpowiednie ilości 
wody dla mieszkań-

ców zwłaszcza teraz, 
w okresie letnim, 
kiedy to przy wy-
sokich tempera-
turach powietrza 
wzrasta zużycie 
wody.

nowa studnia

Za nami „X Przegląd Pieśni Religijnej” dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zorganizowany przez zespół 
„Olszaniacy” w kościele pw. Trójcy Św. w Olszanach w dniu 26 maja br.

W niedzielę 3 czer wca br. na placu przy świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie odbył się Festyn Rodzinny 
z okazji „Dnia Dziecka” zorganizowany  przez Pu-
bliczną Szkołę Podstawową, sołtysa i Radę Sołecką. 
Koordynatorem organizacji tej imprezy była Małgo-
rzata Kowalik.

Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzie-
szówek”. Dzięki realizacji zadania we wsiach powstaną m.in. plac zabaw, drewniane altany 
oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury

Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 470.500,00 zł. Wielkość 
przyznanego dofinansowania 200.621,00 zł.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatnie mecze w tym sezonie: 
AKS – Stal Chocianów 6:0, Górnik Boguszów-Gorce – AKS 1:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  30 73

2. AKS Granit Strzegom S. A.  30 73

3. Chrobry II Głogów  30 56

4. Orkan Szczedrzykowice  30 54

5. Stal Chocianów  30 48

6. Odra Ścinawa  30 47

7. Sudety Giebułtów  30 44

8.  Karkonosze Jelenia Góra  30 43

9. Olimpia Kowary  30 43

10.  Włókniarz Mirsk  30 36

11. Sparta Grębocice  30 36

12. Orla Wąsosz  30 36

13. Górnik Złotoryja  30 33

14. Nysa Zgorzelec  30 20

15. Górnik Boguszów-Gorce  30 18

16. Olimpia Kamienna Góra  30 13

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Unia – LKS Dobrocin 3:0 walkower, Herbapol – Unia 1:4
Wenus Nowice – Herbapol 2:1, Herbapol – Unia 1:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 23 61

2. Ślężanka Tąpadła 23 43

3. Cukrownik/ Polonia Pszenno 23 43

4. Zieloni Łagiewniki 23 43

5. Unia Jaroszów  24 39

6. Delta Słupice 23 37

7. Darbor Bolesławice 23 35

8. LKS Wiśniowa 23 31

9. Czarni Sieniawka 23 28

10. Herbapol Stanowice 23 27

11. Wierzbianka Wierzbna 23 16

12. LKS Marcinowice 23 15

13. LKS Dobrocin 23 9

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
MKS Szczawno-Zdrój – Huragan 15:0, Błyskawica Kalno – Huragan 
4:0
Karolina Jaworzyna Śl. – Sokół 2:1, Sokół – Grom Panków 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 25 59

2. Zagłębie Wałbrzych 25 57

3. MKS II Szczawno-Zdrój 25 55

4. Zieloni Mrowiny 25 51

5. Nysa Kłaczyna 25 45

6. Tęcza Bolesławice 25 44

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 25 39

8. Sokół Kostrza 25 30

9. LKS Piotrowice Świdnickie 25 27

10.  Błyskawica Kalno 25 25

11. Zryw Łażany 25 24

12. Grom Panków 25 18

13. Płomień Dobromierz 25 17

14. Huragan Olszany 25 7

sPort 

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Strzegomiu 
6 czerwca br. rozegrane zo-
stały I Mistrzostwa Strze-
gomia Juniorów w szachach, 
nad którymi patronat ho-
norowy objął burmistrz 
Strzegomia.

Turniej rozgrywany był w 
trzech grupach wiekowych: 
Grupa A - klasy I i II, Grupa 
B - klasy III i IV oraz Gru-
pa C - klasy V, VI i VII. Na 
starcie stanęło blisko 60 osób 
z czterech szkół: PSP nr 2 w 
Strzegomiu, PSP nr 3 w Strze-
gomiu, PSP nr 4 w Strzegomiu 
i SP Rogoźnica.

Zwycięzcy w poszczególnych 
grupach:
dziewczynki - klasy I-II

Wiktoria Kowalska 
- PSP nr 3 Strze-
gom

chłopcy - klasy I-II
Aleksander Stemp-
niewicz - PSP nr 2 
Strzegom

dziewczynki - klasy 
III-IV
Aleksandra Kasprzak - PSP nr 
4 Strzegom

chłopcy - klasy III-IV
Igor Stempniewicz - PSP nr 2 
Strzegom
dziewczynki - klasy V-VII
Marta Kisielewicz - PSP nr 4 
Strzegom
chłopcy - klasy V-VII
Jakub Nowakowski - PSP nr 
2 Strzegom

Organizatorem zawodów 
była Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Strzego-
miu, a nagrody dla wszyst-
kich uczestników ufundował 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
oraz Dolnośląski Związek 
Szachowy. Zawody sędziował 
Artur Adamek - nauczyciel 
szachów i sędzia szachowy 
Polskiego Związku Szacho-
wego.

red

Wyłonili najlepszych szachistów
Na starcie stanęło blisko 60 osób z czterech szkół gminy Strzegom

W tegorocznych zawodach wy-
startowało ponad 150 zawodni-
ków i zawodniczek ze wszystkich 
szkół podstawowych gminy Strze-
gom. W programie zawodów zna-
lazły się biegi na 60 i 100 metrów, 
skok w dal, oraz sztafety 4 x100 m, 
4 x 200 m, 4 x 400 m i nietypowa 
sztafeta 400/300/200/100m. Po 
raz kolejny dzieci i młodzież 
szkół podstawowych udowodnili, 
że kochają „królową sportu” i z 
pełnym poświęceniem uczestniczą 

w sportowej rywalizacji. Wszyscy 
zawodnicy ambitnie walczyli o 
najlepsze wyniki. Widać było jak 
wiele czasu i sił poświęcili na przy-
gotowanie się do zawodów. 

Medale i dyplomy, wodę dla 
zawodników i dowozy wszystkich 
szkół na zawody ufundowała 
gmina Strzegom. W ceremonii 
dekoracji najlepszych lekkoatle-
tów naszej gminy uczestniczyły 
władze Strzegomia. 

red

Królowała lekkoatletyka
Wystartowało ponad 150 zawodników i zawodniczek ze wszystkich szkół podstawowych gminy Strzegom. Wszyscy ambitnie walczyli o wyniki

Szczegółowe wyniki rywalizacji w poszczególnych konkurencjach znajdują się u 
nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach.

Na stadionie OSiR w Strzegomiu 6 czerwca br. zagościła 
lekkoatletyka. Po raz piętnasty uczniowie szkół podsta-
wowych spotkali się, by rywalizować w konkurencjach 
biegowych i skokach. 
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Grunt rolny w Strzegomiu

Grunt rolny w Granicznej

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogła-
sza przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana ozna-
czona jako działka nr 16, AM – 19, 
Obr. 4 położona w Strzegomiu, 
gmina Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów wy-
nosi 1,0764 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich. Klasa 
gruntu - RIIIa. 
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.12.2017 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.02.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest w 
części symbolem RP – uprawy 
rolne, w części PE tereny związa-
ne z eksploatacją kopalin, granica 
chronionego obszaru zlewni Nysy 
Szalonej.

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 2016 r. poz. 2052 
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 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
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 wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych 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 go-
spodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały przez okres co naj-
mniej 5 lat, na terenie gminy Strze-
gom;
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; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowią-
cych przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, dzier-
żawcą lub samoistnym posiada-
czem. 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 kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2052 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) w sprawie kwalifi-
kacji rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność rol-
niczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami przetar-
gu 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 z późn.zm.).
7) osoby fizyczne pozostające w 
związku małżeńskim i posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny 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 uczestnic-
twa w przetargu

Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wska-
zanymi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu ograni-
czonym w dniu 26.07.2018 r. – dz. 
nr 16, AM- 19, Obr.4” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 18.07.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale Obsłu-
gi Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną 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 pozosta-
łych dokumentów zostanie podana 
lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
19.07.2018 r. w siedzibie tut. urzę-
du, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na 
tablicy ogłoszeń mieszczącej się 
na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 43.056,00 zł (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące pięćdzie-
siąt sześć złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 usta-
wy o podatku od towarów i usług 
transakcja zwolniona jest z podat-
ku VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 4.400,00 
zł (słownie: cztery tysiące czterysta 
złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-

kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
23.07.2018 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 . Na dowodzie wpłaty nale-
ży wpisać: „wadium – dz. nr 16, 
AM-19, Obr.4”. 
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 zakoń-
czenia 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 przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.07.2018 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala konferencyjna, 
nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód tożsa-
mości. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie orygi-
nału notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania prze-
targowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
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 no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia 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 wła-
sność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia umo-
wy sprzedaży nieruchomości w for-
mie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego 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

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 
2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 79, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicz-
nej, gmina Strzegom powierzchnia 
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.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania 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 przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 

30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw w 
tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 
Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami 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 go-
spodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały przez okres co naj-
mniej 5 lat, na terenie gminy Strze-
gom;
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 nie-
ruchomości 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 kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działal-
ność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami przetar-
gu i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyra-
ża 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 osobo-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające w 
związku małżeńskim i posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny 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 uczestnic-
twa 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 uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym w dniu 
26.07.2018 r. – dz. nr 79, AM- 1, 
Obr. Graniczna” należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w 
terminie do dnia 18.07.2018 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zostaną 
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 19.07.2018 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 26.950,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia sześć tysięcy dziewięćset 
pięćdziesiąt 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 2.700,00 
zł (słownie: dwa tysiące siedemset 
złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 23.07.2018 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 nota-
rialnego wadium pełni funkcję za-
bezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone w 
ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.07.2018 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – 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 prze-
targowego.
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 zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta 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 nieruchomości 
(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 ogło-
szenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg 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 Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego 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 interne-
towej www.bip.strzegom.pl
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