
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:
 
StrzeGom
mur do 
remontu 

Już niebawem remonto-
wi zostanie poddany mur 
cmentarza przy ulicy Świd-
nickiej w Strzegomiu 

 str. 3

StrzeGom
Ważny weteran

Kombatant wojenny, we-
teran, bez reszty poświęcony 
walce za wolność ojczyzny. 
Jego życie to gotowy scena-
riusz na film 

 str.5

GrAnICznA
Nowe boisko 

W Granicy powstaje bo-
isko sportowe z prawdziwe-
go zdarzenia 

 str. 8

w SkróCIe:

Ku pamięci 

Zapraszamy do zobacze-
nia tablicy upamiętniającej 
bitwę na polach między 
Strzegomiem a Dobromie-
rzem, która rozegrała się 
w 1745 r. Tablica zlokali-
zowana jest w pobliżu wsi 
Godzieszówek. 

Most jak nowy 

Na ukończeniu jest re-
mont mostu przy ulicy 
Wałbrzyskiej w Strzego-
miu. Jego otwarcie pla-
nowane jest na początek 
listopada.

Będzie ładniej 

Przy pomniku na uli-
cy Dolnej wykonywane 
jest utwardzenie terenu 
w celu poprawy estetyki 
tego miejsca. 
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Jak już informowaliśmy 
na łamach naszej gazety, 
LKS Stragona otrzyma-
ła prawo organizacji Mi-
strzostw Europy Senio-
rów we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierz-
chowego, które odbędą 
się w 2017 r. W piątek, 
16 paździer nika br. list 
intencyjny ws. wzajemnej 
współpracy i pomocy przy 
organizacji ME podpisali 
członek z ar z ądu woje-
wództwa dolnośląskiego 
– Jerzy Michalak, dyrek-
tor  z awodó w –  Marcin 
Konarski oraz burmistrz 
Strzegomia -  Zbig niew 
Suchyta. 

Uroczystość odbyła się w sali 
konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu w obec-
ności zaproszonych gości, 
radnych Rady Miejskiej oraz 
mediów. W jej trakcie Marcin 
Konarski przedstawił zebra-
nym prezentację multimedial-
ną, dotyczącą mistrzowskiej 
imprezy, która odbędzie się 
za niecałe dwa lata na hipo-
dromie w Morawie. - Mi-
strzostwa Europy Seniorów 
są rozgrywane co dwa lata 
- w latach nieparzystych. 
Prawo organizacji tej imprezy 
FEI przyznało Strzegomiowi 
w lipcu 2014 roku. Mistrzo-
stwa będą historycznym i bez-
precedensowym wydarzeniem 
w naszej gminie. Po raz ostatni 
impreza tej rangi obyła się 
w naszej części Europy w Ki-
jowie w 1973 roku – podkreślał 
Marcin Konarski. Burmistrz 

Strzegomia zaznaczył, że bę-
dzie to wielkie wyzwanie 
logistyczne, ale jednocześnie 
znakomita promocja i szansa 
na przyjazd wielu turystów 
z zagranicy. Członek zarządu 
województwa dolnośląskiego, 
Jerzy Michalak przyznał - To, 
że do Morawy przyjadą naj-
lepsi jeźdźcy i najlepsze konie, 
to nie przypadek. Puchar 
Świata ma już swoją wielką re-
nomę, poza tym w ciągu roku 
- podczas kilkunastu weeken-
dów - odbywają się przecież 
inne zawody. Strzegom wpi-
sał się już nie tylko w naszą 
lokalną, ale też ogólnopolską 
i już niedługo w europejską 
tradycję jeździecką. Bardzo 
mnie to cieszy i jestem z tego 
powodu uradowany. Życzę 

wielu sukcesów – stwierdził 
wicemarszałek.

Punktem kulminacyjnym 
piątkowego spotkania w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
było podpisanie listu intencyj-
nego, który mówi o pomocy 
i uczestnictwie w organizacji 
ME, ujmowaniu tej imprezy 
w działaniach informacyjnych 
oraz współfinansowaniu ze 

strony województwa dolno-
śląskiego i gminy Strzegom. 
Natomiast LKS Stragona 
zobowiązała się m. in. do orga-
nizacji tej imprezy na najwyż-
szym poziomie, popularyzacji 
jeździectwa, a także miejsca 
rozegrania zawodów oraz 
promowania Dolnego Śląska 
jako gospodarza ME.

TW

Mieszkańcy nie zawiedli. 
Łącznie zagłosowały 882 osoby. 
To znacznie więcej niż w po-
przedniej edycji, kiedy do urn 
poszło 735 osób. Zgłaszający 
projekty wykazali się aktywno-
ścią, z zaangażowaniem promu-
jąc swoje pomysły. 

Na podstawie wyników gło-
sowania oraz zasad określonych 
w § 15 ust. 2-6 budżetu oby-
watelskiego zespół ustalił listę 
projektów przeznaczonych do 
realizacji:
a) Zadania małe

1. Uniwersalna, wielofunk-

cyjna mata treningowa do 
judo i innych sportów– 
profesjonalizm dla dzieci 
i dorosłych

2. Przenośny system nagło-
śnienia przeznaczony do 
realizacji zadań Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci

3. Siłownia pod chmurką na 
domkach

4. Relaks w hamaku
b) Zadania duże 

1. Gwiezdne podwórko – cen-
trum rekreacyjno-edukacyj-
ne 

 dokończenie na str. 3

Ważna współpraca 

Budżet Obywatelski 2016 – zobacz, kto wygrał!

Mistrzostwa Europy w WKKW w Morawie będą historycznym i bezprecedensowym wydarzeniem w gminie

Strzegomianie wybrali spośród projektów zgloszonych do Budżetu Obywatelskiego

Rok 2017 będzie szczególny dla naszego województwa. Wtedy 

właśnie, oprócz ME w WKKW, odbędą się także Światowe Igrzyska 

Sportowe tzw. „The World Games” we Wrocławiu. W ich trakcie 

ok. 4 tys. zawodników będzie rywalizować w sportach nieolimpij-

skich. W 2017 r. Morawa dwukrotnie będzie gościć znakomitych 

jeźdźców, ponieważ w czerwcu odbędzie się Puchar Świata, a pod 

koniec sierpnia mistrzostwa Europy.

Od 20 października br. występują utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 374 w obrębie Strzegomia (ul. 
Legnicka) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia aż do wylotu ze Strzegomia w kierunku Wieśnicy. Prace remontowe 
prowadzone są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Są utrudnienia

Strzegomianie mogli, po raz drugi, głosować na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie od-
bywało się w Urzędzie Stanu Cywilnego w dniach od 16 do 
18 października. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Szczególnie w pamięci naszej 
są osoby, które zmarły w mija-
jącym roku, a których wkład w 
życie gminy był nie do przece-
nienia. Nie ma już wśród nas 
Henryka Kołodzieja, radnego 

oraz wieloletniego sołtysa wsi 
Granica oraz Bronisława Le-
siaka, naczelnika miasta i gminy 
Strzegom w latach 1973 – 1982. 
Pamięć o nich będzie wiecznie 
żywa. 

7 października 2015 r. wice-
prezes zarządu Tomasz 
Wójcik na uroczystej 
gali odebrał certyfikat 
DCG nadany firmie 
Granit Strzegom S. A. 
przez Kapitułę Dol-
nośląskiego Certyfi-
katu Gospodarczego 
pod przewodnictwem 
marszałka województwa 
dolnośląskiego. Dolnośląski 

Certyfikat Gospodarczy to 
uznanie wiarygodno-
ści i jakości gospodar-
czej. Przyznawany jest 
przedsiębiorcom i pro-
duktom przez Woje-
wództwo Dolnośląskie. 
Wyróżnienie to podkre-
śla także dbałość o śro-
dowisko i działalność 
prospołeczną Granitu 

Strzegom s.a. Gratulujemy! 

1) I kategoria – budynki wielo-
rodzinne;

2) II kategoria – budynki jed-
norodzinne;

3) III kategoria – budynki inne 
niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytkó-
w,z wyjątkiem wpisanych do 
rejestru zabytków.

Przy rozstrzyganiu konkursu 
brane będą pod uwagę następu-
jące kryteria:
1. zakres wykonanych robót,
2. położenie obiektu,
3. wygląd budynku, atrakcyjność 

formy i kolorystyki w otacza-
jącej przestrzeni.

Ważną częścią targów były 
panele dyskusyjne, które odbyły 
się w ramach Międzynarodo-
wego Szczytu Kamieniarskiego. 
Zaproszono do nich przedsta-
wicieli Niemiec, Włoch, USA, 

Kanady Meksyku, Chin, Indii, 
Hiszpanii, Rosji czy Brazylii. Nie 
zabrakło również reprezentanta 
polskiego sektora kamienia na-
turalnego, którym był członek 
zarządu Związku Pracodawców 

Branży Kamieniarskiej, Bogusław 
Solima. Obecność Polaka w tym 
gronie jest sporym wyróżnieniem, 
bowiem do prezentacji stowarzy-
szeń branżowych oraz dyskusji 
było zaproszonych jedynie kilka-
naście krajów z całego świata.

W międzyczasie trwał również 
projekt pt. „Technical Training 
on Italian Stone Quarrying and 
Processing Technologies at Mar-
momacc’15”. - Wśród czterdzie-
stu uczestników z całego świata 
przedstawicieli takich krajów jak 
Afganistan, Australia, Kanada, 
Indonezja, Iran, Oman, Rosja 
i Arabia Saudyjska znalazło się 
siedmiu przedsiębiorców z Polski, 
w tym również ze Strzegomia. 
Uczestnicy projektu zwiedzili 
cztery największe kopalnie ka-
mienia zlokalizowane w okolicy 

Werony, m. in. Botticino, Marini 
Marmi SRL oraz kilka prężnie 
działających przedsiębiorstw, m. 
in. Cereser i Grein Italia. Przedsię-
biorcy wzięli także udział w licznie 
przygotowanych dla nich semi-
nariach i konferencji – informuje 
Monika Wilk–Lechniak, repre-
zentująca firmę Przerób Kamie-
nia Budowlanego W. Wilk ze 
Strzegomia, uczestniczka targów 
w Weronie.

Zaproszenie przedstawicieli 
z Polski na niniejsze wydarzenie 
odbyło się z inicjatywy ITA Wło-
ska Agencja Handlu, Veronafiere 
- organizator targów Marmo-
macc oraz Confindustria Mar-
momacchine – włoski związek 
producentów maszyn i kamienia 
naturalnego. 

opr. red

Odeszli od nas...

Certyfikat dla Granitu

Zgłoś się do konkursu 

Promocja kamienia w Weronie

Nie ma już wśród nas zasłużonych dla mieszkańców gminy Henryka Kołodzieja oraz Bronisława Lesiaka

Wyróżnienie to uznanie wiarygodności i jakości gospodarczej, a także działanie dla środowiska

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 6 grudnia br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Ważną częścią targów były panele dyskusyjne w ramach Międzynarodowego Szczytu Kamieniarskiego

Już za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Wszystkich 
Świętych. Spotkamy się wtedy na cmentarzach, żeby przy 
grobach wspominać swoich bliskich. Jest to czas zadumy 
i refleksji nad mijającym czasem. 

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia, które rozpoczęły się od dnia 1 listopada 2014 roku, a zakończyły przed 
dniem 30 listopada 2015 r. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 6 grudnia br., w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, z dopiskiem na kopercie „Konkurs - Odnów i Wygraj!”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 
do 31 stycznia 2016 roku. Konkurs obejmuje następujące kategorie budynków:

W dniach 30 września – 3 października br. we włoskiej Weronie odbyły się Międzynarodowe Targi Kamieniarskie. 
Impreza, mająca już 50-letnią tradycję, była świetną okazją do wymiany doświadczeń, obserwacji aktualnych trendów 
oraz kierunku rozwoju, w którym podąża branża kamieniarska, promocji własnych produktów i nawiązania owocnej 
współpracy między firmami z całego świata.

zwycięska kamienica w 2015 r. – rynek 24 
w Strzegomiu
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Ruszył serwis ZITDolnośląska Izba Rolna we Wrocławiu wyjaśnia

Burmistrz Strzegomia zapra-
sza do korzystania z serwisu 
internetowego Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ser-
wis dostępny jest pod adresem  
www.ipaw.walbrzych.eu 

Znajdziecie tam państwo  
m. in. informacje o naborach 
wniosków o dofinansowanie 
projektów, niezbędne doku-
menty oraz inne informacje 
przydatne na etapie ubiegania 
się o dofinansowanie projektów 
w ramach ZIT AW, a później 

w procesie realizacji projektów 
wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca Aglo-
meracji Wałbrzyskiej (IPAW) 
będzie dysponentem znacznej 
części środków europejskich 
pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020, o które 
ubiegać się będą mogli miesz-
kańcy, podmioty gospodarcze, 
instytucje publiczne oraz orga-
nizacje pozarządowe z gminy 
Strzegom.

Po rozmowie z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Dolnośląska Izba Rol-
na we Wrocławiu wyjaśnia, 
że komisja może rozważyć 
s p o r z ąd z e n i e  p ro t ok o ł u 
pod przyszłe zbiory. Rolnik 
w oświadczeniu do wniosku 
składanego do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu podaje 
strukturę zasiewów na 2016 
r., jednakże ceny i plony do 

obliczenia produkcji z 3 lat – 
podaje te, z których korzystał 
w bieżącym roku. Wówczas na 
protokole będzie jako jedyna 
uprawa uszkodzona - rzepak 
ozimy. Przy maksymalnym 
stopniu jego uszkodzenia (do 
zaorania), można wykazać 
utratę plonu maksymalnie 
50%, gdyż w to miejsce rolnik 
wejdzie z inną uprawą (patrz 
str. 3 informacji MRiRW dla 

komisji powołanych przez 
wojewodę). W tej sytuacji 
wydaje się mało prawdopo-
dobne, by obniżenie dochodu 
wyniosło ponad 30% średniej 
rocznej produkcji w gospo-
darstwie.

W razie wątpliwości in-
formacji proszę szukać na 
stronach internetowych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Burmistrz informuje 
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 
r. poz. 782 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom przezna-
czonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 368/B/2015, Nr 
369/B/2015, Nr 370/B/2015, Nr 
371/B/2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 19 października 2015 r. 

Budżet Obywatelski 2016  
– zobacz, kto wygrał!

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta wraz z liderem 
Aglomeracji Wałbrzyskiej – 
prezydentem Wałbrzycha – Ro-
manem Szełemejem zachęcali 
przedsiębiorców do zapozna-
nia się z zasadami pierwsze-
go konkursu przeznaczonego 
dla przedsiębiorców w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

Dyrektor Instytucji Pośredni-
czącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 
Bożena Dróżdż wraz z pra-
cownikami przedstawiła pod-

stawowe założenia ogłoszonego 
konkursu oraz zasady działania 
generatora wniosków o dofi-
nansowanie. Po zakończonym 
spotkaniu pracownicy IPAW 
odpowiedzieli na indywidualne 
pytania przedsiębiorców zain-
teresowanych aplikowaniem 
o środki z UE. 

Ogłoszenie o naborze wnio-
sków wraz z całą dokumenta-
cja konkursową dostępne jest 
na stronie internetowej www.
ipaw.walbrzych.eu w zakładce 
„Zobacz ogłoszenia i wyniki 
naborów wniosków”.

Kasa do wzięcia
Ponad 44 miliony złotych są do wzięcia na projekty w Aglomeracji Wałbrzyskiej! Jak je zdobyć?

Nowości na antenie!
Jakie nowe materiały i o czym 

ukazały się w ostatnim okresie 
w Telewizji Internetowej Strze-
gom? Tym razem polecamy 
materiał filmowy z uroczystego 
podpisania listu intencyjnego ws. 
wzajemnej współpracy odnośnie 
organizacji ME Seniorów we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego w Morawie 
w 2017 r. To wydarzenie z pew-
nością przyciągnie widzów nie 
tylko z Polski, ale też z zagranicy, 
a dzięki transmisji telewizyjnej 
o gminie Strzegom dowie się 
zapewne wielu mieszkańców 
Starego Kontynentu. 

TW

Z terenu miasta Strzegom 
sprzątnięte zostały kontenery 
brązowe na odpady zielone. 
Kontenery te w l iczbie 8 
szt. przeznaczone były na 
odpady zielone powstające 
podczas wykonywania przez 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu zabiegów pie-
lęgnacyjnych terenów zieleni 
gminy. Jednak właściciele 
okolicznych nieruchomości 
podrzucali  do nich swoje 
odpady. I tak w przeciągu za-
ledwie paru dni kontenery te 
oraz miejsca wokół nich sta-
wały się wysypiskami śmieci. 
Były niechlubną wizytówką 
gminy, jak i szpeciły miejsca 
ich ustawienia. Z terenu gmi-
ny zniknęły także pojemniki 
na papier. 

Gmina Strzegom w lipcu 
2013r. wprowadziła system 

zbiórki odpadów komunal-
nych w 2-ch pojemnikach. 
Zbieramy przede wszystkim 
odpady suche oraz odpa-
dy zmieszane. Właściciele 
domków jednorodzinnych 
dodatkowo zbierają odpady 
biodegradowalne i zielone. 

Wobec powyższego każdy 
właściciel nier uchomości 
na swoim terenie zobowią-
zany jest do posiadania 2-ch 
pojemników (żó ł tego  na 
odpady suche i czarnego lub 
ciemnozielonego na odpady 
zmieszane), domki jednoro-
dzinne dodatkowo pojemnik 
brązowy, gdy nie mają na 
swojej posesji kompostow-
nia. Opakowania papierowe, 
tektury należy wrzucać do 
pojemnika na odpady suche.

Wyjątkiem jest opakowa-
nie szklane, które należy 

wrzucić do gminnego po-
jemnika zielonego na szkło, 
umiejscowionego w gnieź-
dzie. W gminnym gnieździe 
pojemników znajduje się tak-
że żółty pojemnik na plastik 
– PET, do którego wrzucamy 
wyłącznie plastikowe butelki 
po napojach.

Wobec powyższego ponow-
nie zwracamy się o wyposa-
żenie swoich nieruchomości  
w odpowiednie pojemniki 
oraz o zbieranie w nich swo-
ich odpadów. 

Już niebawem remontowi 
zostanie poddany mur cmen-
tarza przy ulicy Świdnickiej 
w Strzegomiu. 

Zakres robót obejmie m.in.: 
dezynfekcję czyszczonych po-
wierzchni muru środkami do 
usuwania skutków skażenia 
i korozji biologicznej, skucie 
oraz wykonanie nowych tyn-

ków, oczyszczenie kamienia 
z zabrudzeń i nalotów, wy-
konanie nowych czap cegla-
nych i betonowych, wymianę 
i przemurowanie uszkodzonych 
i brakujących cegieł. 

Renowacji zostanie poddana 
także brama stalowa. Remont 
muru powinien zakończyć się 
w czerwcu 2016 r. 

mur do remontu

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

Szacowanie szkód w rzepaku ozimym do zbioru w 2016 roku, który uległ uszko-
dzeniu w wyniku suszy w 2015 roku.

Właścicielu nieruchomości!

19 października 2015 r. odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu spotkanie informacyjne dla przedsiębior-
ców zainteresowanych wnioskowaniem o środki europejskie w 
ramach poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług w MŚP- 
ZIT AW, w którym uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców z 
gminy Strzegom oraz innych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokonano przeliczenia ważnie oddanych głosów, w wyniku którego usta-
lono, że poszczególne projekty otrzymały liczbę głosów:
Zadania małe 

Lp. Tytuł projektu

Zwery f iko -
wany koszt 
r e a l i z a c j i 
projektowa-
nego zada-
nia (zł)

L i c z b a 
w a ż n i e 
o d d a -
n y c h 
głosów

Miejsce 
wg licz-
by gło-
sów

1.
Przenośny system nagłośnienia prze-
znaczony do realizacji zadań Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci

7 235,00 285 2

2. Relaks w hamaku 5 402,00 74 4
3. Siłownia pod chmurką na domkach 39 000,00 177 3

4.
Uniwersalna, wielofunkcyjna mata 
treningowa do judo i innych sportów – 
profesjonalizm dla dzieci i dorosłych 

23 684,00 326 1

Łączna liczba ważnie oddanych gło-
sów - 862 -

Zadania duże 

Lp. Tytuł projektu

Zwery f iko -
wany koszt 
r e a l i z a c j i 
projektowa-
nego zada-
nia (zł)

L i c z b a 
w a ż n i e 
o d d a -
n y c h 
głosów

Miejsce 
wg licz-
by gło-
sów

1. Gwiezdne podwórko– centrum rekre-
acyjno-edukacyjne 269 373,09 505 1

2.
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi 
krzyżowej od ul. Promenada– Cicha w 
kierunku Góry Krzyżowej

233 176,11 326 2

3. Zakup mobilnej sceny plenerowej 154 980,00 43 3
Łączna liczba ważnie oddanych gło-
sów - 874 -

 dokończenie ze str 1.
W przypadku zadań małych 

pula środków przeznaczona na 
ich realizację to 100 000,00 zł. 
Suma wartości wszystkich za-
dań małych wynosi 75 321,00zł, 
w związku z czym wszystkie 
projekty zostały zakwalifiko-
wane do realizacji. Różnica puli 
środków przeznaczonych na 
realizację zadań małych i łącz-
nej wartości szacunkowej w tej 
kategorii projektów stanowi 
kwotę 24 679,00 zł. 

W przypadku zadań dużych 
pula środków przeznaczona na 
ich realizację to 300 000, 00 zł. 
Suma wartości wszystkich za-
dań dużych wynosi 657 529,20 
zł, wartość zadania z najwyż-
szą liczbą głosów wynosi 269 
373,09 zł. Różnica puli środków 
przeznaczonych na realizację 
zadań dużych i wartości sza-
cunkowej projektu z najwyższą 
liczba głosów stanowi kwotę 30 
626,91 zł.
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Obowiązkowe odblaski dla 
pieszych

Przypominamy, że od 31 sierp-
nia 2014 r. każdy pieszy, który 
porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących. Za brak elementu 
odblaskowego grozi mandat. 

Dotychczasowe zapisy ustawy 
- prawo o ruchu drogowym na-
kładały obowiązek noszenia ele-
mentów odblaskowych jedynie na 
osoby poniżej 15 roku życia. Teraz 
ustawodawca rozszerzył go na 
wszystkich, niezależnie od wieku, 
którzy poruszają się po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym. 
W przepisach przewidziano wy-
jątek: pieszy może poruszać się 
po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, jeżeli znajduje się 
na drodze przeznaczonej wyłącz-
nie dla pieszych lub na chodniku. 
Nowy przepis nie ma zastosowa-
nia w strefie zamieszkania – tam 
pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem. Elementami odbla-
skowymi mogą być przedmioty 
doczepiane do ubrania, opaski, 

kamizelki oraz smycze. Ważne jest 
ich umieszczenie: odblaski zaleca 
się umieszczać na wysokości ko-
lan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców – wówczas 
będziemy mieli pewność, że są do-
brze widoczne dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. Warto 
przypomnieć, że po zmroku pieszy 
ubrany w ciemny strój jest widzia-
ny przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, mająca na 
sobie elementy odblaskowe, staje 
się widoczna nawet z odległości 
150 metrów. Te dodatkowe metry 
pozwalają kierowcy wyhamować 
i bezpiecznie ominąć pieszego. 

W uzasadnieniu do projektu 
nowelizacji prawa o ruchu dro-
gowym podkreślano, że koszty 
elementów odblaskowych są zni-
kome, natomiast koszty leczenia 
ofiar wypadków, nie licząc strat 
materialnych, są zdecydowanie 
wyższe i trudne do oszacowa-
nia. Nowy przepis nie powoduje 
obciążenia dla budżetu państwa, 
może natomiast ocalić życie wielu 
użytkownikom dróg. 

z komunikatu: KPP 
w Świdnicy 

kronika 
policyjna * *

O jak odpady – odpady, które 
powstają w naszych gospodar-
stwach domowych są to odpady 
komunalne. Zgodnie z zapisami 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wszy-
scy jesteśmy obowiązani są do 
zbierania odpadów w sposób 
selektywny. W przypadku, gdy 
odpady komunalne zbierane nie 
są w sposób selektywny, określona 
została wyższa stawka opłat za 
ich zbieranie.

W naszej gminie przyjęty 
został system zbiórki odpadów 
suchych, zmieszanych oraz do-
datkowo w budynkach jednoro-
dzinnych – odpadów ulegających 
biodegradacji.

Odpady suche (surowcowe) 
– są to wszelkie opakowania 
powstające w naszych domach 
takie jak: po mleku, jogurtach, 
śmietanie, sokach, puszki po 
konserwie, papier, makulatura, 
opakowania po kosmetykach, 
reklamówki, woreczki foliowe, 
kartony i inne. Nie ma obowiąz-
ku mycia tych opakowań, lecz 
ważne jest, aby opróżnione 
zostały one ze swojej 
zawartości. Wyją-
tek stanowią opa-
kowania szklane, 
które należy wrzu-
cać do pojemnika 
na szkło znajdujące-
go się w gniazdach 
gminnych.

Odpady suche są to 
odpady, które przeka-
zywane są do recyklin-
gu, czyli ponownego 
przetworzenia. Powin-

niśmy zbierać tych odpadów jak 
najwięcej.

Odpady zmieszane – są to 
odpady typu zmiotki ze sprząta-
nia, odpady sanitarne. Wrzucać 
tutaj należy także zimny popiół. 
Mieszkańcy budynków wielolo-
kalowych do pojemników tych 
wrzucają odpady biodegracyjne.

Odpady zmieszane przekazy-
wane są na składowisko odpadów, 
gdzie są jeszcze selekcjonowane, 
a pozostałość utylizowana. Od-
padów tych powinniśmy zbierać 
jak najmniej.

P jak pojemnik – właścicielu 
nieruchomości zadeklarowa-
łeś selektywną zbiórkę odpa-
dów komunalnych - pamiętaj 
o obowiązku wyposażenia swojej 
nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki – pojemnik koloru 
czarnego lub ciemnozielonego na 
odpady zmieszane oraz pojemnik 
koloru żółtego na odpady suche. 
Jeżeli 

mieszkasz w domku jednoro-
dzinnym – dodatkowo odpady 
biodegracyjne (kuchenne) i od-
pady zielone z ogrodu zbieraj 
w pojemniku brązowym lub 
w kompostowniku przydomo-
wym. Dopuszczalne jest zbiera-
nie odpadów w workach o odpo-
wiednim kolorze.

P jak pojemnik na plastik 
(PET) - jest to pojemnik koloru 
żółtego, znajdujący się w gniaz-
dach pojemników gminnych. 
Stanowi on uzupełnienie do 
pojemników na odpady 
suche. Wrzucać do niego 
można tylko i wyłącz-
nie plastikowe opa-
kowania po napojach 
PET. 

P jak PSZOK – 
Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych – jest 
to punkt, w którym 
zbierane są odpady 
tzw. „problemowe”, 
czyli takie odpa-
dy, których nie 
można wrzucić 

do pojemników znajdujących się 
na nieruchomości oraz do „gniazd 
z pojemnikami na szkło i plastik 
(PET)”. Odpady w PSZOK 
przyjmowane są od mieszkańców 
gminy Strzegom nieodpłatnie. 
Informacja o lokalizacji punktu 
oraz regulaminie przyjmowania 
do niego odpadów znajduje się 
na stronie internetowej gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl.

Co z tymi odpadami?
Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i do czego służą poszczególne pojemniki?

U progu sezonu grzewczego 
przypominamy o bezwzględ-
nym zakazie spalania odpadów 
w piecach. Zakaz spalania 
dotyczy również pozostałości 
roślinnych powstających na 
terenach ogródków dział-
kowych, parków i ogrodów. 
Wyjątek stanowi tylko drewno 
nieimpregnowane, niemalo-
wane, niepolakierowane oraz 
suche liście i papier. 

Mieszkańcy powinni o tym 
pamiętać nie tylko z powodu 
przepisów ustawy, ale także 
w trosce o swoje zdrowie 
i życie oraz o środowisko. 
Jednym z czynników, które 
wpływają na bezpieczeństwo 
użytkowników jest niska tem-
peratura spalania. W emito-
wanych spalinach powstają 
zanieczyszczenia, których 
oddziaływanie na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi jest 
bardzo szkodliwe. Spalanie 
odpadów w paleniskach do-
mowych odbywa się w niskich 
temperaturach (od 200 do 
500oC) i  towarzyszy mu 
emisja do atmosfery wie-
lu zanieczyszczeń – pyłów 
i związków organicznych. 
Ich szkodliwość dla naszego 
zdrowia jest szczególnie duża, 
ponieważ są one emitowane 
z tzw. źródeł emisji niskiej, 
czyli niskich kominów do-
mostw lub małych lokalnych 
kotłowni, co uniemożliwia 
wyniesienie zanieczyszczeń 
na duże odległości i ich roz-
proszenie przez wiatr, czego 
efektem z kolei jest lokalny 
wzrost ilości substancji zanie-
czyszczających w powietrzu 

atmosferycznym. Skutkiem 
tego jest wzrost zanieczysz-
czeń w powietrzu w naszym 
najbliższym otoczeniu.

Spalając 1 kg pianki po-
liuretanowej (występuje np. 
w odzieży i w obuwiu), wytwa-
rza się 50 litrów cyjanowodo-
ru, który w połączeniu z wodą 
tworzy jedną z najsilniejszych 
trucizn – kwas pruski. Spalając 
1 kg polichlorku winylu PCW, 
wytwarzamy aż 280 litrów ga-
zowego chlorowodoru, który 
z parą wodną tworzy niszczący 
kwas solny.

Według danych z raportu 
Komisji Europejskiej, co roku 
na choroby wywołane złym 
stanem powietrza umiera 
28.000 Polaków!

Spalanie w domowych pie-
cach śmieci powoduje osa-
dzanie się tzw. sadzy mokrej 
w przewodach kominowych, 
którą bardzo trudno usunąć, 
a jej nadmiar może spowodo-
wać zapalenie się przewodu 
kominowego bądź nawet po-
żar domu. 

Tak więc pamiętajmy, że 
paląc w domowym piecu od-
padami, szkodzimy przede 
wszystkim sobie, najbliższej 
rodzinie i sąsiadom.

Pamiętajmy, że podczas spa-
lania odpadów wytwarzają się 
silne trujące związki chemicz-
ne, powodujące wiele ciężkich, 
a nawet śmiertelnych chorób. 
Astma, alergie, nowotwory to 
najczęstsze konsekwencje, ja-
kie ponosi organizm z powodu 
wdychania zanieczyszczonego 
powietrza.

Uwaga mieszkańcy!

Fundusz sołecki 2016 r.
Sołectwa same zadecydowały, na co wydadzą przypadającą im kwotę Podatki lokalne

Burmistrz Strzegomia przy-
pomina wszystkim osobom fi-
zycznym, którzy są podatnikami 
podatków: od nieruchomości, 
rolnego, leśnego, że w dniu 16 
listopada 2015 r. upływa termin 
płatności ostatniej już, IV raty 
w/w podatków za bieżący rok.

Co grozi za spalanie odpadów?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 71 ustawy o odpa-
dach, podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł 
lub grzywna do 5000 zł , jeżeli sprawa trafi do sądu.
Tak więc bądźmy wszyscy rozsądni i przestrzegajmy tego zakazu. Przyczyni 
się to do poprawy stanu powietrza w naszym najbliższym otoczeniu.

W „Gminnych Wiadomościach Strzegom” będziemy sys-
tematycznie publikować najpopularniejsze hasła i sformu-
łowania związane z systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. 

Podział funduszu sołeckiego na 
2016 r. na poszczególne sołectwa 
(w zł).
Bartoszówek - 11.840
Goczałków – 28.738
Goczałków Górny – 13.248
Godzieszówek – 10.231
Granica – 13.363
Graniczna – 9.915
Grochotów – 8.650
Jaroszów – 28.738
Kostrza – 25.778
Międzyrzecze - 13.162
Modlęcin – 14.197
Morawa – 10.978
Olszany - 28.738
Rogoźnica – 26.381
Rusko – 16.869
Skarżyce – 7.702
Stanowice - 28.738
Stawiska – 7.903
Strzegom - 28.738
Tomkowice – 15.950
Wieśnica – 8.593
Żelazów – 11.064
Żółkiewka – 15.231
W sumie – 384.744

Blisko 385 tys. zł przeznaczono w przyszłorocznym budżecie gminy Strzegom na 
fundusz sołecki. 

dzięki funduszowi sołeckiemu w morawie 
udało się m. in. zagospodarować i wyposażyć 
miejscowy plac zabaw
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i  i c h  p r o b l e m ó w. C e n i 
sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

ewa P: czy miasto sprzedaje 
używaną kostkę granitową? 
Pytam, bo widziałem, jak … 
na placu mają dużo takiej 
kostki. jeśli tak, to w jakiej 
cenie można odkupić od mia-
sta taką kostkę?

Nie. Miasto nie sprzedaje 
kostki.

loleczek: czy jest możliwość 
zbudowania na terenie strze-
gomia streetworkaut’u? 

Panie Lolku! W ostatni 
weekend  z akończ y ło  s i ę 
głosowanie w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego na 
2016 r. W „małych projek-
tach” zostały wolne środki. 
Przy takich inic jatywach 
jak pana, oczekuję aktyw-
ności społecznej środowiska 
zainteresowanego budową 
streeteworkaut ’u. Ilość osób 
chcących, by taki obiekt po-
wstał, będzie informacją, jak 
duża grupa mieszkańców bę-
dzie jego odbiorcą. Następny 
budżet obywatelski będzie 
w 2016 r.

marek: dzień dobr y, panie 
burmistrzu. czy gmina czyni 
jakieś starania w kierunku 
zrobienia chodnika w olsza-
nach, na odcinku przelotowej 
drogi ze świebodzic do strze-
gomia? zdaję sobie sprawę, 
że jest to droga powiatowa, 
ale „naciskać” w odpowied-
nich kręgach trzeba. na tym 
odcinku be z  chodnika jest 
po  p r o s t u  n i e be z p i e c z n i e . 
jeżdżą samochody ciężarowe 
i jest znaczny ruch samocho-
d ó w  o s o bo w ych . r ó w n i e ż 
oświetlenie tego odcinka drogi 
pozostawia wiele do życzenia, 
gdyż na długości ok. 300 m 
obecnej nowej zabudowy nie 
ma lamp. taką drogą cho-
dzą piesi, w tym dzieci np. 
na pr zystanek - o tragedię 
nie trudno. z gór y dzięku-
j ę  z a  od po w i e d ź  i  p r o s z ę 
o zainteresowanie tematem. 
obser wuję  dot ychcz asową 
pana działalność w gminie 
i nie wątpię, że i ten problem 
w  n i e d a l e k i e j  p r z y s z ł o ś c i 
zostanie rozwiązany. 

W ostatnich 3 latach prze-
znaczono bardzo duże środki 
na remont drogi powiatowej 
– od mostu w stronę Stano-
wic. Wybudowano dwie zna-
czące dla mieszkańców dro-
gi asfaltowe dojazdowe do 
posesji i pól. Wybudowano 
toalety w budynku szkolnym. 
Prz eprowadz ono  remont 
kapitalny świetlicy wiejskiej. 
Wyremontowano budynek 
szkolny przy ulicy oraz re-
mont budynku w podwórku. 
Tak więc kolej na inne wsie, 
gdzie gmina inwestowała 
mniej. Dlatego w 2016 r. 
chcemy rozpocząć budowę 
chodników przy drogach 
powiatowych w miejscowo-
ści Międzyrzecze, w której 
w ostatnich latach zrobiono 
niewiele oraz w Skarżycach. 

Znam problemy wsi w naszej 
gminie, ale niestety działania 
w Olszanach trzeba rozłożyć 
w czasie. Olszany muszą cze-
kać w kolejce. Wsi jest 22. 

 
docent: Panie burmist r zu, 
zwracam się  z pytaniem - 
czy  plano w ana jest  budo -
wa sieci ścieżek rowerowych 
w naszym mieście? jak do tej 
pory powstała jedna, przy ul. 
szarych szeregów, za którą 
bardzo dziękuję. jedno jest 
pewne, stworzenie ludziom 
bezpiecznej infrastruktur y 
rowerowej, wpłynie korzyst-
nie na wykorzystanie trans-
portu dwukołowego w mie-
ście. strzegom to niewielkie 
mie jsce, użycie  samochodu 
w wielu pr zypadkach jest 
zupełnie niepotrzebne. Po-
prawi się kondycja i zwiększy 
chęć do życia, z achęci  nie-
zdecydowanych. obser wuję 
większe miasta, w któr ych 
bywam - ilość jeżdżących na 
rowerach jest zachwycająca. 
może i  nasze miasto na to 
zasługuje? w oczekiwaniu na 
odpowiedź. Pozdrawiam. 

Nieste t y, a l e  p ien iądze 
na ścieżki rowerowe były 
bardzo duże i łatwe do do-
stania w poprzednim okresie 
programowania w Unii Eu-
ropejskiej. W chwili obecnej 
ścieżki będą powstawać przy 
kapitalnych remontach ulic. 
Tak jest na ul. Jeleniogór-
skiej, będzie na ul. Kościuszki 
i w czasie rewitalizacji mia-
sta. Jest taki plan, by ścieżkę 
z ul. Szarych Szeregów sko-
munikować z nową ścieżką 
od ul. Kasztelańskiej przez 
ul. Świdnicką, Graby do ul. 
Jeleniogórskiej (ścieżki po-
wstałyby w ramach programu 
rewitalizacji). Wsie Granica, 
Tomkowice i Godzieszówek 
mają bardzo dużą szansę na 

scalanie gruntów. Program 
ma ruszyć w 2016 r. i za-
kłada, że większość dróg 
dojazdowych do pól będzie 
asfaltowa i skomunikowana 
z  drogami wyższe j  kate-
gorii. Powstaną kilometry 
dróg wśród łanów zbóż i to 
bardzo bezpieczne. Ścieżka 
na ul. Kościuszki też byłaby 
skomunikowana z Grabami. 
W ramach środków Aglo-
meracji Wałbrzyskiej zamie-
rzamy odbudować ścieżkę 
rowerową wzdłuż Al. Wojska 
Polskiego. Taki jest projekt 
do dyskusji w czasie two-
rzenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, którego kon-
sultacje zostaną ogłoszone 
już niebawem. Bardzo pro-
szę o aktywne uczestnictwo 
w jego tworzeniu.

bambo: czy można by było 
zorganizować coś jak „strze-
gomska 12” tylko, że na rol-
kach, ale dla dzieci? 

Z a i n t e r e s o w a ł e m  t y m 
tematem Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz organizacje 
pozarządowe.

edek: w zeszłym roku zbudo-
wano ładny chodnik wzdłuż 
Al. woj. Polskiego, a teraz od 
st rony komisariatu Policji 
b u d o w l a ń c y  r y j ą  pod  t y m 
chodnikiem, rozkopali i kła-
dą jakieś instalacje! czy nie 
można było zrobić  tego od 
razu w zeszłym roku? Prze-
cież poniszczą ten chodnik, 
już jest cały upaprany błotem, 
k to  to  bę d z i e  n a p ra w i a ł ? 
gmina? 

Informuję, że gmina re-
a l izu je  remont  chodnika 
przy Al. Wojska Polskie-
go wspólnie z DSDIK we 
Wrocławiu . Nies te t y  n ie 
można  by ło  w ub ieg ł ym 
roku wykonać oświetlenia ze 

względu na brak środków fi-
nansowych. W celu ułożenia 
kabli przy nowym chodniku 
wykonywane są przewierty, 
które nie niszczą chodnika. 
Wykonawca ma doprowa-
dzić stan chodnika do stanu 
pierwotnego, jak również 
ma obowiązek posprzątać 
chodnik.

strzegomianin: Panie bur-
mist r zu, czy nasz a g minę 
stać na rozrzutność? chodzi 
o chodnik na ul. Armii kra-
jowej. wydano tyle pieniędzy 
na remont, a teraz postawiono 
barierki zakazujące porusza-
nia sie po nim. Policja daje 
mandaty, może chociaż przej-
ście dla pieszych by zrobić do 
sklepu. i niech pan nie mówi, 
ż e nie  można, z asłaniając 
sie przepisami, bo na łuku 
drogi koło starego pekaesu, 
gdzie jest naprawdę niebez-
piecznie są pasy i  nikt  się 
nie przejmuje, że nie widać 
aut, które tam jadą bardzo 
szybko.

W chwili obecnej na ul. 
Armii Krajowej w miejscu, 
o którym pan pisze nie ma 
chodnika tylko pobocze, po 
którym piesi nie mogą się 
poruszać. Dlatego też zo-
stał ogrodzony barierkami. 
Chodnik został  wybudo-
wany z drugiej strony ulicy 
i  prowadzi  bezpośrednio 
przy sklepie i pozostałych 
n i e r uchomośc i ach . Pasy, 
o któr ych pan pisze zlo-
kal izowane są  na drodze 
wojewódzkiej i tylko Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu jest władna 
do zmiany ich lokalizacji. 

Po d r ó ż n y :  c h c i a ł b y m  s i ę 
dowiedzieć, jaki był cel i po-
wód ustawienia znaku b-2 
„zakaz wjazdu” na początku 

ul. kolejowej. ulica, która 
prowadzi do jedynego dwor-
ca (może tylko przystanku?) 
kolejowego w naszym mie-
ście, jest zamknięta dla osób 
kor zystają c ych  z  komuni-
kacji kolejowej. ustawienie 
tego znaku powoduje brak 
możliwości dowozu/ odwozu 
osób  s tarszych, dzieci  i t p. 
samochodami pr ywatnymi, 
jak również brak możliwości 
skorzystania z usług „taxi”, 
bo w pobliżu nie ma innego 
parkingu. Przed budynkiem 
dworca znajduje się miejsce 
do tego przygotowane (słu-
żyło do tego celu chyba juz 
ze 100 lat), ale teraz nie ma 
możliwości z niego skorzy-
stania. Proszę o uszanowa-
n i e  i n te r e s ó w  pod r óż n ych 
i  usunięcie  owego z akazu. 
s p ra w a  n i e  p o w i n n a  b y ć 
skomplikowana, bo uzyska-
łem informacje że ul. kole-
jowa podlega naszej gminie, 
więc  nie t r z eba będzie się 
zwracać do odległych zarzą-
dów dróg. 

Właścicielem ul. Kolejo-
wej jest PKP SA. I to wła-
śnie PKP SA jako właściciel 
gruntu ustawiło znak zakaz 
wjazdu. 

Paweł: witam. czy gmina 
posiada na spr zedaż jakieś 
d z i a ł k i  b u d o w l a n e ?  j e ś l i 
tak, to gdzie można się do-
wiedzieć czegoś na ten temat. 
Pozdrawiam.

Ogłoszenia o przetargach 
na  zbyc ie  n ieruchomości 
publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej www.
bip.strzegom.pl w zakładce 
PRZETARGI – nierucho-
mości oraz wywieszane są 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

O zbliżających się wyborach 
i podsumowaniu mijającej ka-
dencji mówi poseł Izabela Ka-
tarzyna Mrzygłocka.

- skończyła się właśnie Vii ka-
dencja sejmu rP. jak może pani 
podsumować ten okres?

Dla mnie był to przede wszyst-
kim czas ciężkiej pracy. Zadaniem 
posła i całego parlamentu jest 
tworzenie dobrego prawa. Ja 
zajmuję się tym, na czym znam 
się najlepiej – na kwestiach zwią-
zanych z pracą, jej dostępnością, 
bezpieczeństwem, zwalczaniem 
bezrobocia, pomocy przedsiębior-

com w utrzymaniu stanu zatrud-
nienia. Wiem, że statystyki nie są 
najważniejsze, ale czwarte miejsce 
pod względem ilości wniesionych 
ustaw i udział w ponad 98 proc. 
głosowań to informacja, która 
należy się wyborcom. 

- jakie ustawy uważa pani za 
swoje największe osiągnięcia?

Te, które realnie pomagają 
ludziom. Jest ich kilka i wszystkie 
są ważne, choć dla różnych grup 
obywateli. Ustawa o 100 tys. 
miejsc pracy dla młodych ma 
wielkie znaczenie. Uelastycz-
nienie zasiłków macierzyńskich 
i ojcowskich oraz rozwiązanie 
problemów matek prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
to ogromnie ważne sprawy dla 
wszystkich rodziców. Ustawa 
o pomocy przedsiębiorcom do-
tkniętym skutkiem rosyjskiego 
embarga jest ważna dla wielu 
branż. A to tylko niektóre usta-
wy.

- jak odpowie pani na pytanie 
„dlaczego powinienem iść na wy-
bory”? 

- Powiem, że głos oddany w wy-
borach decyduje o przyszłości 
Polski. Brzmi to może patetycznie, 
ale taka dokładnie jest prawda. 
Wybory 25 X są bardzo ważne.

Wybory - czas ważnych decyzji

Pan Michał skończył nie-
dawno 90 lat. Urodził się 
5 października 1925 r. we 

wsi Husne Niżne na Ukra-
inie. Jego życie to gotowy 
scenariusz na film. Komba-

tant wojenny, weteran, bez 
reszty poświęcony walce za 
wolność ojczyzny. Odzna-
czony orderem wojennym 
Virtuti Militari oraz innymi 
l i c zny mi  odznacz en iami 
wojskowymi. Po wojennej 
zawierusze, w której utracił 
zdrowie, na stałe osiadł we 
wsi Wieśnica. Pan Michał 
zawsze podkreś lał , że  na 
pierwszym miejscu postawił 
Polskę, jej podporządkował 
wszystkie działania, jakich 
s ię  podejmował. Do dziś 
żywo interesuje się losami 
kra ju , każdemu z  chęc ią 
opowiada o tym, co prze-
szedł, o trudach wojny i od-
radzaniu s ię ze zgl iszczy 
pańs twa  po l sk iego. –  Są 
ludzie, którzy swoim życiem 
dają świadectwo prawdziwej 
niezłomności i pan Michał 
Czyczerski, do takich osób 
należy – mówił  W iesław 
Witkowski, zastępca bur-
mistrza Strzegomia, podczas 
jubileuszu 90-lecia strze-
gomianina. Życzymy panu 
Michałowi  ko le jnych la t 
w zdrowiu oraz nieustającej 
pogody ducha. 

Zasłużony dla państwa i dla ludzi
Jego życiorys to gotowy scenariusz na ciekawy, wzruszający film Podsumują kadencję

Ostatnia - VII - sesja Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Strze-
gomiu II kadencji odbędzie się 
26 października br. w sali obrad 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu. Początek o godz. 12.00. 
Poniżej porządek poniedziałkowej 
sesji:
1. Podsumowanie działalności 

radnych II kadencji MRM.
2. Omówienie współpracy na linii 

MRM Strzegom - zaprzyjaź-
nione rady i rada powiatu.

3. Przedstawienie składu MRM 
III kadencji.

4. Podziękowanie za współpracę.
5. Wolne wnioski.
6. Komunikaty.
7. Zakończenie obrad VII sesji 

Młodzieżowej Rady Miejskiej.
red

Są ludzie, którzy swoim życiem i postawą zasłużyli na 
to, aby zawsze o nich pamiętać. Do takich osób należy 
bez wątpienia Michał Czyczerski z Wieśnicy. 
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Pierwszoklasistom w tej ważnej chwili towarzyszyli rodzice, wychowawcy oraz zaproszeni goście. Wszyscy życzyli samych 
sukcesów w nauce, trwałych przyjaźni nawiązanych w szkole oraz uśmiechu każdego dnia. My również przyłączmy się do 
tych życzeń!

Po Dniu Edukacji

Zostali pełnoprawnymi pierwszoklasistami!

Ośmioro dyrektorów strzegomskich szkół nagrodzony w tym roku za wyjątkowe zaangażowanie

Pierwszoklasistom w tej ważnej chwili towarzyszyli rodzice, wychowawcy oraz zaproszeni goście

W piątek, 9 października, 
grupa uczniów z klasy III 
zasadniczej szkoły zawodowej 
piekarz uczestniczyła w Tar-
gach Zawodów Przyszłości, 
Innowacji i Eksportu w Je-
leniej Górze. Organizatorem 
targów była Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest - Park”, a patronat 
nad wydarzeniem objęło Mi-
nisterstwo Gospodarki oraz 
miasto Jelenia Góra. Gościem 
specjalnym na targach była 
wiceminister gospodarki Ilo-
na Antoniszyn - Klik.

Uczniowie Zespołu Szkół, 
z opiekunem Barbarą Bala-
wender, zostali zaproszeni 
na Targi dzięki współpra-
cy szkoły z FSB Piekarnia 
Strzegom. Firma ta należy 
do Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Uczestnicy Dolnośląskich 
Targów Zawodów Przyszło-
ści, Innowacji i  Eksportu 
mogli zapoznać się z ofertą 
najbardziej obiecujących na 
przyszłość i poszukiwanych 
zawodów, dowiedzieć się, jak 
efektywnie szukać nowych 
pracowników oraz porozma-
wiać o formach kształcenia 
zawodowego. Jak podkreśliła 
wiceminister Antoniszyn-
Klik, klastry edukacyjne po-
wołane w Wałbrzyskiej, Le-
gnickiej i Kamiennogórskiej 
Strefie Ekonomiczej poma-
gają dopasować ofertę szkół 
zawodowych do potrzeb ryn-
ku pracy. Resort gospodarki 
wdraża pilotażowy program 
„Kształcenie zawodowe dla 
potrzeb gospodarki”, który 
jest pomostem między edu-

kacją a biznesem i ma pomóc 
szkołom dopasować ofertę 
kształcenia do tego, co aktu-
alnie dzieje się na lokalnych 
rynkach pracy. 

Na stoiskach wystawców 
można było zasięgnąć in-
formacji o profilu działalno-
ści i potrzebach kadrowych. 
Uczniowie przekonali  się 
jak dużo pracy jest dla in-
formatyków, ekonomistów 
i pracowników obsługi linii 
produkcyjnych. Na scenie 
głównej odbyły się dwa wy-
kłady motywacyjne i panel 
dyskusy jny. Podczas tych 
wykładów zwracano uwagę 
na szczególne miejsce szkół 
kształcących w zawodach 
mechanicznych. Wynika to 
z ogromnego rozwoju na po-
bliskich strefach ekonomicz-
nych firm z branży motoryza-
cyjnej i zapotrzebowaniem na 
dużą liczbę pracowników.

Na ekranie głównym pre-
zentowano filmy promocyjne 
firm, szkół, także Zespołu 
Szkół w Strzegomiu, człon-
ków Klastra INVEST In 
EDU oraz relacjonowano na 
żywo informacje z poszcze-
gólnych stoisk wystawien-
niczych. Dużą atrakcją dla 
uczniów i gości był kwadro-
kopter, czyli dron skonstru-
owany przez uczniów jednej 
ze szkól wałbrzyskich, który 
latał nad głowami zebranych. 
Uczniowie Zespołu Szkół 
przywieźli z targów spory 
pakiet ofert firm dysponu-
jących wolnymi etatami dla 
absolwentów szkół, z którym 
można się zapoznać w biblio-
tece szkolnej.

Jan Brzechwa, poeta dziecięcej 
radości - pod takim tytułem 12 
października 2015 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Stanowicach ob-
chodzono Dzień Patrona Szkoły. 
Na tę uroczystość przybyli do 
ks. biskup Adam Bałabuch, ks. 
proboszcz Sławomir Marek oraz 
dyrektor Biblioteki Miasta i Gmi-
ny w Strzegomiu Katarzyna 
Wójcik. 

 Tego dnia społeczność szkoły 
zebrała się na uroczystym apelu. 
Po wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego głos zabrał dyrektor 

Marek Wiśniowski, który powi-
tał zaproszonych gości, uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły 
przybyłych na tę niezwykłą uro-
czystość. Następnie odbyła się 
część artystyczna przygotowana 
przez młodych artystów pod 
kierunkiem Wioletty Kwiat-
kowskiej. Dzieci zaprezentowa-
ły humorystyczną inscenizację 
z wykorzystaniem utworów poety. 
Przedstawienie wzbudziło aplauz 
publiczności. Brawom nie było 
końca. Przypomnijmy, że Jan 
Brzechwa jest patronem szkoły 
w Stanowicach od 2013 r. 

Byli na targach zawodów

Dzień Patrona w Stanowicach

Okolicznościowe apele od-
były się w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach oraz 
szkołach ponadgimnazjal-
nych. Tego dnia  wszyscy 
życzyli pracownikom oświa-
ty wytr wałości , sukcesów 
oraz pogody ducha na każdy 
dzień. Życzenia dyrektorom, 
nauczycielom oraz pracowni-
kom administracji i obsługi 
złożyły władze Strzegomia. 
Słowa wdzięczności popły-

nęły przede wszystkim od 
uczniów, którzy doceniają sta-
rania swoich wychowawców 
i nauczycieli. Dzień Edukacji 
Narodowej jest wyjątkową 
okazją w życiu każdej szkoły. 
Jest to czas, skłaniający do 
refleksji  nad współczesną 
rolą nauczyciela, w której po-
zostaje niezmienne oddanie 
uczniowi i pracy nad szlifo-
waniem jego umiejętności. 

Dzień później – 15.10 - odbyło się uroczyste spo-

tkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym 

uczestniczyli m. in. dyrektorzy placówek oświatowych 

w naszej gminie, władze samorządowe Strzegomia 

i przedstawiciele ZNP. Podczas spotkania nagrodzono 

ośmioro dyrektorów:

1. Wiesława Górka – dyrektor Publicznego Przed-

szkola nr 2 w Strzegomiu

2. Alicja Niziołomska - dyrektor Publicznego Przed-

szkola nr 3 w Strzegomiu

3. Krystyna Szałecka - dyrektor Publicznego Przed-

szkola nr 4 w Strzegomiu

4. Elżbieta Smyk – dyrektor Publicznej Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Strzegomiu

5. Janina Klonowska – dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Strzegomiu

6. Beata Jankiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Jaroszowie

7. Halina Wydmuch – dyrektor PSP w Kostrzy

8. Beata Ślipko – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Strze-

gomiu

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodo-
wej. W gminie Strzegom zawsze jest to wielkie wydarzenie 
w życiu społeczności szkolnych. 

Pasowanie na uczniów klas pierwszych to zawsze duże przeżycie dla rozpoczynających naukę. W ostatnim czasie te 
szczególne uroczystości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Strzegomiu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu

zespół Szkolno-Przedszkolny 
w stanowicach
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Halina Kunicka nagra-
ła 17 albumów płytowych, 
które sprzedały się w nakła-
dzie przekraczającym łącznie 
ponad milion egzemplarzy. 
Wśród nich są trzy Złote Pły-
ty. Artystka koncertuje w Pol-
sce i za granicą, niezmiennie 
przy wypełnionej do ostatnie-
go miejsca widowni. Śpiewała 
w blisko trzydziestu krajach 
całego świata - od Nowego 
Yorku po Tokio, od Londynu 
po Sydney, od Honolulu po 
Lizbonę, od Hawany po San 
Francisco, od Montrealu po 
Barcelonę. Reprezentowała 
nasz kraj w ekipie artystycz-
nej na Olimpiadzie w 1972 
w Monachium i na galowych 
polskich koncertach w pary-
skiej Olimpii i sławnej sali 
Pleyela. Była pierwszą Polką, 
która  otrz ymała nagrodę 
publiczności na Festiwalu 

w Sopocie i pierwszą, która 
wygrała Międzynarodowy Fe-
stiwal Przebojów w Dreźnie. 
Dwukrotnie wygrała plebi-
scyt na Najpopularniejszą 
Polską Piosenkarkę w Chi-
cago. Nakręciła dziesiątki 
programów telewizy jnych 
w Polsce i za granicą. Odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w pracy artystycznej, 
Oznaką Zasłużony dla Mia-
sta Warszawy oraz Medalem 
Gloria Artis. Repertuar Ha-
liny Kunickiej jest bardzo 
różnorodny - od efektownych 

przebojów po niemal koncer-
towe utwory Andrzeja Kury-
lewicza, piosenki kabaretowe, 
aktorskie. Piosenki tworzyli 
dla niej m.in. A. Osiecka, W. 
Młynarski, E. Bryll, J. Kofta, 
J. T. Stanisławski, J. Derfel, 
W. Korcz, K. Gaertner, A. 
Zieliński, Cz. Majewski, J. 
Duduś Matuszkiewicz, W. 
Trzciński. Piosenkarce pod-
czas występu w Strzegomiu 
będzie towarzyszył Czesław 
Majewski. 

Informacje pochodzą ze 
strony: www.halinakunicka.
eu 

Halina Kunicka w Strzegomiu
Strzegomianie usłyszą m.in.: „Orkiestry dęte”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Lato, lato czeka”, „Od nocy do nocy”, „To były piękne dni”

07.11.2015 r. – świetlica wiejska w Stanowicach – XX Jubile-
uszowy Bal Seniora

11.11.2015 r. - Uroczystości Narodowego Święta Niepodległo-
ści
Godz.12.00 – Bazylika Mniejsza - Uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Biskupa Ignacego Deca.
Przemarsz pod pomnik I. J. Paderewskiego.
ok. godz.13.30 – powitanie, przemówienia, odczytanie apelu 
pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek.
Parking SCK – ciepły poczęstunek dla uczestników uroczysto-
ści. 
Godz. 15.00 – druga część uroczystości. W programie:
 - Zespół Folklorystyczny Kostrzanie
 - mini recital Józefa Kuźmy
- mini recital na pianino i skrzypce w wykonaniu instruktorów 
SCK: Katarzyny Borys i Piotra Pilzaka.
 - program okolicznościowy przygotowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. Rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go „Strzegom – moja mała Ojczyzna” dla dzieci z przedszkoli oraz 
konkursu plastycznego „Jaki znak Twój – orzeł biały” dla dzieci 
klasy 1 – 3 szkół podstawowych 
- wiersz patriotyczny w wykonaniu grupy teatralnej SCK
- zespół wokalny Retro 
- ok. godz.17.30 - Koncert gwiazdy estrady polskiej Haliny Ku-
nickiej; akompaniament Czesław Majewski

15.11.2015r. godz.15.00 - widowiskowa SCK – XXVII Spotkania 
z piosenką religijną i refleksyjną.
28.11.2015 r. godz.17.00 – świetlica wiejska w Olszanach – spo-
tkanie andrzejkowe z wróżbami, zabawami i konkursami.

Przedszkola Gminy Strzegom – „W zaczarowanym świecie muzy-
ki, tańca i teatru – jesień” inauguracja cyklu 45-minutowych spo-
tkań prowadzonych przez instruktorów SCK, a skierowanych do 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Instruktorzy przepro-
wadzą zajęcia w przedszkolach, co stworzy możliwość skorzystania 
z atrakcyjnych zajęć jak największej grupie przedszkolaków.

Strzegomskie Centrum Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akacja” zorganizuje 
jednodniowy wyjazd NIESPODZIANKĘ dla dzieci ze świetlic 
środowiskowych w atrakcyjne miejsce Dolnego Śląska. 

Strzegomskie Centrum Kultury zachęca dzieci, młodzież i do-
rosłych do udziału w sekcjach i kołach zainteresowań: teatral-
nej, wokalnej , plastycznej, szachowej, nauki gry na skrzypcach 
i pianinie, haftu artystycznego, rękodzieła artystycznego oraz do 
udziału w próbach Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołów 
Folklorystycznych Kostrzanie, Olszaniacy i Goczałkowianie, 
a także w spotkaniach klubu melomana i klubu górskiego.
Czekamy też na Państwa propozycje, sugestie i uwagi dotyczące 
imprez i wydarzeń organizowanych w naszej gminie.

Plan SCK na listopad

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu zaprosiła autora bajek 
i wierszyków dla dzieci Wiesława Drabika, który 

spotkał się z dziećmi w Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu. 

Wiesław Drabik jest autorem ponad 
150 wierszowanych bajeczek chętnie 
czytanych i oglądanych przez naj-
młodsze dzieci. Przedszkolaki były 
bardzo zainteresowane spotkaniem, 
w czasie którego obejrzały kolorowe 
bajki w różnych formatach, wysłu-

chały opowieści o ich boha-
terach oraz wzięły udział 
w rymowanej zabawie 
i konkursie zagadek, za 
który otrzymały liczne 
nagrody w postaci nakle-
jek i zakładek. 

Spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem
Dzieci obejrzały kolorowe bajki w różnych formatach i wysłuchały opowieści o ich bohaterach

Artystka była szczególnie popularna w latach 60-tych i 70-tych. 
Do jej największych przebojów należą: „Orkiestry dęte”, „Niech no 
tylko zakwitną jabłonie”, „Lato, lato czeka”, „Od nocy do nocy”, 
„To były piękne dni”.

Halina Kunicka to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich 
piosenkarek. Strzegomianie będą mieli okazję wysłuchać jej koncertu 11 listopa-
da 2015 r. podczas obchodów Święta Niepodległości w Strzegomskim Centrum 
Kultury. 
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Wykonawcą prac jest Przed-
siębiorstwo Robót Wodnych 
i Ekologicznych „Eko – Wod” 
Sp. z o.o. ze Świdnicy. 

- Zgodnie z podpisaną umo-
wą, wykonawca w ramach za-
dania wybuduje sieć kanali-
zacji sanitarnej DN 200 PVC 
o długości 2 238,00 m oraz DN 
160 PVC o długości 351,60 m 
(łącznie ponad 2,5 km sieci). 
Wartość zadania 798 270,00 
zł brutto – wyjaśnia Dorota 
Borkowska, prezes WiK. Re-
alizacja inwestycji umożliwi 
mieszkańcom oraz podmio-
tom gospodarczym zlokalizo-
wanym przy ul. Widokowej, 
Niepodległości oraz na terenie 
Żółkiewki „Wiatrak” na likwi-
dację istniejących zbiorników 
bezodpływowych i przyłączenie 
nieruchomości do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej. Planowany 
termin zakończenia robót to 31 
marca 2016 r. 

Będzie kanalizacja
Planowany termin zakończenia robót to 31 marca 2016 r. Wartość zadania to niemal 800 tys. zł

Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców Granicznej. Już 
niebawem w ich miejscowości 
powstanie boisko z prawdziwe-
go zdarzenia. 

Z końcem września 2015 r. 
podpisano umowę na roboty 
budowlane z firmą „Concept 
Trade” Biuro Handlowo-Usłu-
gowe z siedzibą w Suchym Lesie 
na realizację dwóch zadań: bu-
dowę miejsca rekreacji - boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni 
z mączki ceglanej w miejsco-
wości Graniczna na działce nr 
225/6 oraz dostawę i montaż 
piłkochwytów o w miejscowości 
Graniczna i Grochotów. Zada-
nie pn.: Budowa miejsca rekre-
acji - boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni z mączki ceglanej 
w miejscowości Graniczna na 
działce nr 225/6 przewidziane 
do dofinansowania ze środków 
Budżetu Województwa Dolno-
śląskiego w ramach inicjatywy 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
w wysokości 25.000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji to 
149.555,70 zł

Zakończenie i rozliczenie in-
westycji przewiduje się w pierw-
szej dekadzie listopada bieżącego 
roku.

Nowe boisko w Granicznej

- 14 października 2015 r. 
obchodziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej i również 
u nas we wsi uczciliśmy to 
święto na świetlicy wiejskiej – 
mówi sołtys wsi Teresa Stopa. 
W spotkaniu udział wzięły 
nauczycielki związane z wsią 
– m.in. dyrektor Przedszkola 
Tęcza Anna Jańczak-Róg, 
emerytowana dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostrzy Henr yka Kup-
czyńska, nauczycielka Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Stanowicach Teresa Kossak
-Jankowska oraz nauczycielka 
zlikwidowanej przed laty Szko-

ły Podstawowej w Międzyrze-
czu Irena Chmura. Dodajmy, 
że wszystkie te panie są lub 
były mieszkankami Między-
rzecza. Z okazji ich święta rada 
sołecka przygotowała dla nich 
miłą niespodziankę. 

- Dzieci pięknie recytowały 
wierszyki pod czujnym okiem 
naszej świetliczanki, później 
odbył się słodki poczęstu-
nek. Cieszymy się, że mogli-
śmy wspólnie się spotkać z tej 
okazji. Życzymy wszystkim 
nauczycielom zdrowia, cierpli-
wości, uśmiechu oraz radości 
z każdego sukcesu ucznia – 
mówią organizatorzy. 

Bartoszówek:
02.11.2015 r., godz.16:00-19:00 – 
Gry i zabawy stolikowe.
05.11.2015 r., godz.16:00-19:00 – 
Zajęcia plastyczne.
09.11.2015 r., godz.15:00-19:00 – 
Gry planszowe.
12.11.2015 r., godz.16:00-19:00 – 
Zabawy przy muzyce.
16.11.2015 r., godz.13:00-19:00 – 
Zajęcia plastyczno-techniczne.
23.11.2015 r., godz.16:00-19:00 – 
Zajęcia taneczne.
25.11.2015 r., godz.16:00-19:00 – 
Zabawy i gry stolikowe.

Granica:
Świetlica czynna od 16:00-20:00.
03.11.2015 r., godz.17:00-20:00 
– Rodzina – szkolna i moja własna – 
pogadanka i praca plastyczna.
05.11.2015 r., godz.16:30-20:00 - 
Praca plastyczna pt.: „Listonosz”.
10.11.2015 r., godz.17:00-20:00 
– Święto Niepodległości – praca 
plastyczna.
12.11.2015 r., godz.17:00-20:00 – 
Godło Polski – zajęcia plastyczne.
30.11.2015 r., godz.17:00-20:00 – 

Andrzejki – wróżby andrzejkowe, 
lanie wosku.
 
Jaroszów:
05.11.2015 r., godz.15:00 – Malowa-
nie farbami i patyczkiem.
09.11.2015 r., godz.15:00 – „Moja 
miejscowość częścią Polski – częścią 
Europy” – praca plastyczna.
16.11.2015 r., godz.15:00 – Gry 
stolikowe.
20.11.2015 r., godz.15:00 – Zajęcia na 
sali gimnastycznej.
27.11.2015 r., godz.15:00 – Wyko-
nanie plakatu „Andrzejki” na kom-
puterze z wykorzystaniem programu 
graficznego.
30.11.2015 r., godz.16:00 – An-
drzejki w świetlicy – tańce, wróżby, 
konkursy.
W każdy poniedziałek i czwartek – 
aerobik godz.19:00
W każdy czwartek spotkanie z Kołem 
Gospodyń Wiejskich

Graby:
Świetlica otwarta od wtorku do piątku 
od 13:00-18:00
03.11.2015 r. – Gry planszowe.

04.11.2015 r. – Zajęcia plastyczne.
05.11.2015 r. – Turniej w warcaby.
06.11.2015 r. – Zajęcia sportowe na 
Sali gimnastycznej.
10.11.2015 r. – Zapoznanie się z Hi-
storią „Święta Niepodległości”.
12.11.2015 r. – Czytanie Baśni.
13.11.2015 r. – Gry planszowe.
17.11.2015 r. – Zajęcia plastyczne.
18.11.2015 r. – Oglądanie filmów 
DVD.
19.11.2015 r. – Zajęcia kompute-
rowe.
20.11.2015 r. – Oglądanie filmów 
DVD.
24.11.2015 r. – Zajęcia sportowe na 
sali gimnastycznej.
25.11.2015 r. – Gry planszowe.
26.11.2015 r. – Zajęcia plastyczne.
27.11.2015 r. – Zajęcia taneczne.

Olszany:
Świetlica otwarta w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki od 13:00-
18:00
02.11.2015 r. – Gry stolikowe
03.11.2015 r. – Zabawa na świeżym 
powietrzu.
05.11.2015 r. – Zimowe wyklejanki.

06.11.2015 r. – „Za oknem deszcz…” 
– prace plastyczne.
09.11.2015 r. – Seans bajkowy.
10.11.2015 r. – Niema wojna - ka-
lambury.
12.11.2015 r. – Gry i zabawy ru-
chowe.
13.11.2015 r. – Mój bohater – praca 
plastyczna.
16.11.2015 r. – Dzień gier planszo-
wych.
17.11.2015 r. – Pejzaże zimy.
19.11.2015 r. – Zabawa na dworze.
20.11.2015 r. – Prace przy kompu-
terach.
23.11.2015 r. – „Ciepło – zimno” – 
zabawa ruchowa.
24.11.2015 r. – Prace dowolne.
26.11.2015 r. – Zabawa z hula-hop.
27.11.2015 r. – Gry i zabawy ru-
chowe.
30.11.2015 r. – Wykonanie płatka 
śniegu różnymi technikami plastycz-
nymi.

Modlęcin:
Świetlica czynna w środy od 13:00-
18:00 i soboty od 09:00-14:00
04.11.2015 r. – „Ciepło – zimno” – 

zabawa ruchowa.
07.11.2015 r. – Dzień gier planszo-
wych.
14.11.2015 r. – Gry i zabawy na świe-
żym powietrzu.
18.11.2015 r. – Prace dowolne.
21.11.2015 r. – „Za oknem deszcz…” 
– prace plastyczne.
25.11.2015 r. – Gry i zabawy ru-
chowe.
28.11.2015 r. – Wykonanie płatka 
śniegu różnymi technikami plastycz-
nymi.

Wieśnica:
03-04.11.2015 r. – „Zostań mistrzem 
pięknego czytania” – konkurs czytania 
z nagrodami; wydzieranki z kolorowe-
go papieru – zajęcia plastyczne.
10.11.2015 r. – Znaczenie i symbolika 
Święta Niepodległości; symbolika 
Grobu Nieznanego Żołnierza.
17-18.11.2015 r. – „Mój dom” – bu-
dujemy miniatury naszych domów 
z różnym dostępnych materiałów.
24.11.2015 r. – Papierowe ptaki - 
origami. Rozmawiamy o ptakach 
przygotowujących się do zimy.
25.11.2015 r. – „Klub seniora”; warsz-

taty z rękodzielnictwa – zajęcia z wi-
trażu.
28.11.2015 r. – Zabawa Andrzej-
kowa.

Kostrza: 
Świetlica czynna: 15.00-19.00
03.11.2015 r. - Święto Zmarłych – 
pogadanka.
10.11.2015 r. - Wyjaśnienie znaczenia 
symboliki „Święta Niepodległości” – 
wykonujemy gazetkę okolicznościową 
„Jestem Polakiem”.
12.11.2015 r. - Rozwijanie zamiłowa-
nia do obcowania z książką.
17.11.2015 r. - Rozwijanie zdolności 
manualnych - lepienie z plasteliny.
23.11.2015 r. - Gry planszowe. Zajęcia 
Internetowe.
27.11.2015 r. - Przygotowujemy de-
koracje na wieczorek andrzejkowy.
30.11.2015 r. - Zabawa andrzejkowa. 
Wróżby andrzejkowe.
Zajęcia stałe:
- Próba grupy wokalno-tanecznej 
- środa
- Próba Kostrzan - czwartek, piątek
- Gry i zabawy na sali gimnastycznej
- Zajęcia komputerowe

W Międzyrzeczu pamiętali o nauczycielach
Dzieci pięknie recytowały wierszyki pod czujnym okiem pani świetliczanki, a następnie na zaproszonych gości czekał pyszny, słodki poczęstunek

W wyniku postępowania przetargowego spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu wyłoniła wykonawcę zadania 
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak”. Obecnie 
rozpoczęły się już prace. 

Harmonogram pracy świetlic wiejskich w listopadzie 

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej odby-
wały się nie tylko w szkołach. Miłą niespodziankę dla pracow-
ników oświaty przygotowali mieszkańcy Międzyrzecza.
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Po ponad dwumiesięcz-
nych przygotowaniach do 
nowych rozgrywek przystą-
pili siatkarze AKS-u Strze-
gom. W tym sezonie nasze 
miasto w rozgrywkach Dol-
nośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej reprezentują dwie 
drużyny młodzieżowe – ka-
detów i młodzików. Opieką 
szkoleniową drużyn zajmują 
się trenerzy  Er yk Bendig 
i Robert Kotowicz.

W niedzielę, 11 paździer-
nika br. w swoim pierwszym 
turnieju młodzicy Roberta 
Kotowicza podejmowali we 
własnej hali drużyny z Jawora 
i ze Świdnicy. Po udanym 
poprzednim sezonie w dru-
żynie zabrakło najlepszego 
z awodnika  Pr z emy sława 
Sypko, który od czerwca gra 
na wypożyczeniu w młodzi-
kach Gwardii Wrocław. Dla 

niedoświadczonej strzegom-
skiej drużyny debiut przed 
własną publicznością wypadł 
nieco poniżej oczekiwań. Dla 
większości chłopców były to 
pierwsze w życiu mecze tej 
rangi. Oba spotkania z Deko-
rią i Spartakusem zakończyły 
się wynikiem 0:2. Siatkówkę 
na ciekawym poziomie kibice 
obejrzeli w meczu naszych 
rywali. Po zaciętej walce zwy-
ciężyli 2:1 chłopcy z Jawora.

Siatkarze AKS wystąpili 
w składzie: Dawid Kopciuch, 
Jakub Andrzejewski, Pa-
tryk Hajduk, Jakub Kowal-
czyk, Seweryn Siejk, Daniel 
Kazar, Sebastian Dychus, 
Natan Wojtasik, Konrad 
Gorzelnik, Krzysztof Poli-
kowski, Karol Pikor, Adrian 
Klimowski i Radosław Cza-
pliński.

red

Młody strzegomski tancerz 
Kacper Rutka i jego partnerka 
Sara Litorowicz odnieśli kolej-
ny sukces. Nasi reprezentanci 
wystartowali w międzynaro-
dowym turnieju International 
Championships w Londynie 
i zajęli w tańcach standardo-
wych 9. miejsce, docierając do 
1/2 finału. 

W turnieju wzięło udział 
ponad 90 par z kilkunastu 
państw. Kacper i Sara byli 
najlepszą polską parą ju-
niorską, która wystartowała 
w tym turnieju. Był to drugi 
start Kacpra i jego partnerki 
w tym roku na tak dużym 
i jednym z ważniejszych 
turniejów światowej fede-
racji tańca towarzyskiego 
WDC.

Przed naszymi tance-
rzami jeszcze jeden 
występ w tym 
roku - Junior-
skie Mistrzostwa 

Świata w Paryżu na początku 
grudnia. Mamy nadzieję na 
bardzo udany wy-
stęp.
red

Otwarcie sezonu siatkarskiego

Świetny występ Kacpra

Organizatorem turnieju 
jest Polskie Zrzeszenie Ta-
ekwon-do, którego prezesem 
jest mistrz Wojciech Dolny 
(IX Dan). Otwarty Puchar 
Polski Taekwon-do ITF jest 
I turniejem eliminacyjnym do 
udziału w Międzykontynental-
nych Otwartych Mistrzostwach 
Europy Taekwon-do UITF, 
które zaplanowane są w lipcu 
2016 r. Udział w zawodach 
zapowiedzieli przedstawiciele 
klubów z całej Polski. - Bę-
dziemy mogli zobaczyć aktu-
alnych mistrzów świata z Lon-
dynu, gdzie odbywały się drugie 
Otwarte Mistrzostwa Świata 
UITF. Uroczyste otwarcie za-
wodów zaplanowane jest na 
godzinę 12.00. 

Turniej przewidziany jest dla 
wszystkich grup wiekowych: 
przedszkolaków, młodzików, 
kadetów, juniorów młodszych, 
juniorów i seniorów. Podział jest 
również ze względu na wzrost, 
wagę oraz stopień zaawansowa-
nia, w zależności od konkuren-
cji. Zawodniczki i zawodnicy 
w zależności od wieku będą 
mogli sprawdzić się w walkach 
soft, w hogo, semi-contact 
oraz light-contact. Dla trochę 
bardziej zaawansowanych, z po-
działem na stopnie, będą układy 
tradycyjne Taekwon-do ITF 
oraz dla najbardziej odważnych 
techniki specjalne czyli technika 
dosiężna - nożyce - Twimyo 
Nopi Ap-

cha Busigi, skok w dal -Twimyo 
Nomo Yopcha Jirugi. Walki 
eliminacyjne zaczną się już 
przed oficjalnym rozpoczęciem, 
w godzinach popołudniowych 
przewidziane są półfinały oraz 
finały. – Bardzo serdecznie 

zapraszamy na widownię oraz 
pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania dla burmistrza 
Strzegomia za pomoc w zorga-
nizowaniu turnieju – podkreśla-
ją organizatorzy.

red 

Taekwon-do ITF
Puchar Polski to okazja dla strzegomskiej sekcji taekwon-do do sprawdzenia swoich umiejętności

24 października br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu odbędzie się Otwarty Puchar Polski Taekwon-do 
ITF. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00. Oficjalne otwar-
cie – o godz. 12.00. Patronat nad zawodami objął burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta. 

Puchar Polski jest doskonałą okazją dla osób trenujących w strzegomskiej sekcji 
taekwon-do do sprawdzenia swoich umiejętności. Będą oni gospodarzem tego 
turnieju. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu. Zajęcia prowadzi sam mistrz Wojciech Dolny. Zajęcia mają 
na celu ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi, kształtowanie dyscypliny, 
współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji, a ponadto przyczyniają się 
do kształtowanie właściwej postawy ciała oraz cech motoryki (szybkość, wy-
trzymałość, zwinność). – Uważam, że nasi podopieczni, mimo że sezon dopiero 
się zaczął, są odpowiednio przygotowani i staną na wysokości zadania. Jest to 
pierwsza tego typu impreza w Strzegomiu. Życzymy powodzenia wszystkim 
zawodnikom oraz zapraszamy na treningi – podsumowuje Wojciech Dolny.

Sekcję AKS-u reprezento-
wało 6 zawodników. W tur-
nieju wzięły udział kluby 
judo z Polski i Czech, za-
wody zgromadziły ponad 
180 zawodników. Jak zawsze 
poziom zawodów u naszych 
południowych sąsiadów jest 
wysoki. Zawodnicy muszą 
reprezentować odpowiedni 
poziom wytrenowania oraz 
chęć rywalizacji sportowej. 
Po stoczeniu kilku dobrych 
pojedynków sportowcy z AK-
S-u wywalczyli kilka medali 
w swoich kategoriach wie-
kowych i wagowych. Złote 
medale wywalczyli: Sandra 
Baranowska i Gracjan Pote-
rała, a srebrny krążek zawisł 
na szyi Aleksandry Sypko. 
Tuż za podium - na 4. miejscu 
- uplasowali się: Hanna Fe-
dyczkowska i Marcin Wojt-

ków. Piąta lokatę wywalczył 
Miłosz Pietkiewicz.

Tego samego dnia druga 
grupa judoków AKS-u w ka-
tegorii junior młodszy poje-
chała na Otwarty Międzyna-
rodowy Turniej Judo Juniorek 
i Juniorów Młodszych U-17 
w Oleśnicy. Judocy AKS-u na 
tatami w Oleśnicy stoczyli 
kilka niezłych pojedynków. 
Ostatecznie, 5. miejsce zajął 
Bartosz Duszak, jego siostra 
Patrycja była 4., a Mateusz 
Sikora zakończył swój start 
w eliminacjach. 

Także w niedzielę w Ole-
śnicy odbył się Otwarty Mię-
dzynarodowy Turniej Judo 
Juniorek i Juniorów U-19 . 
W zawodach wystartował 
Adam Sadowski, który - po 
stoczeniu kilku trudnych poje-
dynków - zajął 9. miejsce.

Weekend u naszych judoków na sportowo
Na zawodach w Czechach judocy AKS-u i Startu wywalczyli wiele medali w swoich kategoriach wiekowych

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu z Czech – 
Judo Club Broumov, sekcja judo AKS-u Strzegom 10 
października br. wyjechała na zawody judo „O pohar 
hejtmana Kralovehradeckeho kraje”.

W czeskim Broumovie (10.10) wystartowało również 9 judoków 

Startu Strzegom. Nasi zawodnicy zaprezentowali się wspaniale, 

bo każdy z nich stanął na podium, zdobywając przeważnie 

pierwsze lub drugie miejsce. Na najwyższym podium znaleźli 

się: Grzegorz Wąsowski, Patryk Michałowicz, Aleksander 
Bodnar i Paweł Topa. Drugie miejsce zajęli: Julia Kuc, Bernard 
Bodnar, Michał Bodnar i Adrian Heil. Na najniższym stopniu 

podium stanęła Mercedes Berezowska.
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Lokal użytkowy ul. I. J. Paderewskiego 1

Tereny rzemiosła produkcyjnego

Lokal mieszkalny Rusko 63/4

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 3 o po-
wierzchni użytkowej 28,00 
m² położony w budynku przy 
ul. Ignacego Jana Paderew-
skiego 1 w Strzegomiu wraz 
z udziałem 513/10000 w czę-
ściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 
1238, AM - 14, Obr. 3  o po-
wierzchni 231 m².
Lokal użytkowy nr 3 składa 
się z:
- pomieszczenie nr 1 o pow. 
15,60 m2

- pomieszczenie nr 2 o pow. 
12,40 m2

Cena wywoławcza nieru-
chomości          26.000,00 zł 
Wadium  - 2.600,00 zł Postą-
pienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.11.2015 r. o godz. 1100 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
D l a  b u d y n k u  u r z ą d z o -
na jest  księga wieczysta 
SW1S/00023994/7, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 116/2001 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21 listopada 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Strzegom, 
obejmującej obszar staromiej-
ski, w granicach strefy ści-
słej ochrony konserwatorskiej 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 
MW - zabudowa mieszkaniowa 
z usługami w parterach.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.10.2015 r. 
w godzinach od 900 do 915.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia  16.11.2015 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 

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

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom:
Działka niezabudowana nr 237, 
AM – 9, Obr. 2, położona w Strze-

gomiu przy ulicy Aleja Wojska 
Polskiego o powierzchni 1,4836 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00051372/6. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 732.424,00 zł
Wadium - 74.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej

Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.11.2015 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listopada 
2004 r. przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem UR 1– te-
reny rzemiosła produkcyjnego.
Zgodnie z opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu 
na nieruchomości działce Nr 237, 
AM-9, Obr. 2 przebiega nieczynna, 
wyłączona z eksploatacji sieć kana-
lizacji sanitarnej. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolnej.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 05.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.05.2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
Gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.11.2015 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 zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
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 ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 4 o po-
wierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku Rusko 63 
wraz z udziałem 1527/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 156, 
AM - 1, Obr. Rusko  o powierzchni 
300 m2
Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 16,40 m2

- kuchni o pow. 11,00 m2

oraz pomieszczeń przynależnych: 
– dwóch piwnic o pow. 4,90 m2, 
3,70 m2 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści          14.400,00 zł Wadium  - 
1.500,00 zł Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.11.2015 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie  Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00047354/3, Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
- zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna w strefie „ow” obserwacji 
archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.10.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 

9800 0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  02.11.2015 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który 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 upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia 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.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.

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 dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej 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 Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74/85-60-543, ponadto 
informacja 
o przetargu umieszczona jest 

na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA

Tereny obsługi komunikacji Strzegom, ul. Wałbrzyska

Zabudowa mieszkaniowa Rogoźnica ul. Kolonijna

Loka mieszkalny Stanowice, ul. Świebodzka 12/4

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest działka położona na te-
renie gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Wałbrzyskiej o po-
wierzchni 0,5545 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nierucho-
mość obciążona jest umo-
wą najmu nr WNZ/20/2014 
z dnia 24 marca 2014 r. 
(reklama dwustronna, po-
wierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cy-
wilnego nabywca nieru-
chomości wstępuje w sto-
sunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-

liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 19.11.2015 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
26.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.06.2015 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 03.09.2015 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 mia-
sta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 65/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 24 
września 2014 r. nierucho-
mość oznaczona jest sym-
bolem 2 KS – tereny obsługi 
komunikacji na części działki 
znajduje się granica stre-

fy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
16.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 

być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-

spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
0,1024 ha, dla nieruchomości 

urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 33.034,40 zł
Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
19.11.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 05.06.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 18.06.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 03.09.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
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 za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
6MN15 – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna wolnostojąca 

lub bliźniacza. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 16.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to 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 usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na 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 zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest lo-
kal mieszkalny nr 4 o powierzch-
ni użytkowej 24,86 m² położony 
w budynku w Stanowicach przy 
ul. Świebodzkiej 12 wraz z udzia-
łem 1151/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie wła-
sności działki nr 226/1, AM - 1, Obr. 
Stanowice  o powierzchni 354 m2

Lokal mieszkalny nr 4 składa się 
z:
- pokoju o pow. 11,15 m2

- kuchni o pow. 8,80 m2

- pomieszczenia gospodarczego 
o pow. 4,91 m2 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści          4.900,00 zł Wadium  - 
500,00 zł Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.11.2015 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00026543/2, Nie-

ruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich dla 
części południowo – zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej wsie: 
Stanowice, Grochotów, Olszany, 
Modlęcin, Granica, Stawiska, Tom-
kowice, Godzieszówek, przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 8 MU 17 zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa, strefa 
„ow” obserwacji archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.10.2015 r. 
w godzinach od 1040 do 1055.
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  02.11.2015 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 zamknię-
cia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-

padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 

34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi

Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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