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W numerze:

StrzeGom
Budują Delfinka 

Ruszyły prace związane 
z budową przyszkolnej pły-
walni „Dolnośląski Delfinek” 
w Strzegomiu. Kiedy na niej 
popływamy? 

 Str.3

StrzeGom
Walczą  
o przedszkole 

Gmina Strzegom złożyła 
wniosek o  dofinansowanie 
budowy przedszkola z  od-
działem żłobkowym przy 
ul. Kościuszki 51. Kiedy 
realizacja inwestycji? 

 Str.3

StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 7

W sKrócie:

najpiękniejsza 

B a z y l i k a  M n i e j s z a 
w  Strzegomiu zwyciężyła 
w konkursie Radia Wrocław 
na najpiękniejszą dolnoślą-
ską bazylikę! 

Harmonogramy

Aktualne harmonogramy 
odbioru odpadów z  terenu 
gminy Strzegom dostępne 
są na stronach interneto-
wych www.zuk.strzegom.
pl oraz www.strzegom.pl 
w  zakładce „Nowy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi”. 

nowa siedziba 

Przypominamy, że nowa 
siedziba Młodzieżowego 
Centrum Kariery mieści 
się teraz w  CAS „Karmel” 
w Strzegomiu przy ul. Ko-
ściuszki 2. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 102; 28.10.2016 r. Następne wydanie: 10.11.2016 r. Rok V ISSN 2299 – 579X. 

W  tegorocznej edycji Bu-
d ż e t u  O b y w a t e l s k i e g o 
Miasta Strzegom udział 
wzięły 634 osoby. To nie-
stety znacznie mniej niż 
w  poprzednim roku. No-
wością było, że w tym roku, 
po raz pierwszy, strzego-
mianie mogli  głosować 
na projekty małe i  duże 
w  dwóch obszarach- spo-
łecznym i edukacyjnym. 

Głosujący otrzymywał więc 
cztery karty do głosowania. 
Mimo, że głosy można było 
oddawać przez trzy dni, tj. 
od 21 do 23 października, do 
urn poszło jedynie 634 miesz-
kańców. W  zeszłym roku 
były to 882 osoby. – Budżet 
obywatelski to duża szansa 
dla mieszkańców, ponieważ 
mają bezpośredni wpływ na 
to, żeby dzięki zgłaszanym 
projektom realizować naj-
ważniejsze dla nich działania, 
dlatego też po raz kolejny 
apeluję o większą aktywność. 
Mam nadzieję, że w  przy-
szłym roku frekwencja będzie 
jeszcze większa, a  zgłaszane 
projekty równie interesujące 
co tegoroczne – komentuje 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. 

R o z s t r z y g n i ę c i e  t e -
g o r o c z n e j  e d y c j i  k o n -
k u r s u  o d b ę d z i e  s i ę 
w e  ś r o d ę  9  l i s t o p a d a  
2 0 1 6  r .  o   g o d z .  1 6 . 0 0 
w   ś w i e t l i c y  w i e j s k i e j 
w Granic y. 

Z a w i a d o m i e n i a  o   t y m 
w y d a r z e n i u  j u ż  z o s t a ł y 

wys łane  do  uczes tn ików. 
W t ym roku wpł ynęł y  52 
zgłoszenia  w obu katego-
r i a c h  -  z ag roda  w i e j ska 
i  o g r ó d e k  p r z yd o m o w y. 
Zgodnie  z   regu laminem, 
u c z e s t n i c y  w y k o n y w a l i 
dek l a rowane  w   zg ło sz e-
niach  prace . 

Już po głosowaniu!

Wyłonią najładniejszą zagrodę i ogródek!

Strzegomianie od trzech lat głosują na projekty budżetu obywatelskiego. Jakie zadanie wybrali w tym roku? 

Każdy uczestnik konkursu chciał jak najlepiej zaprezentować swoją posesję. Kto przekonał jury? 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
Obszar społeczny- zadania małe- o wartość szacunkowej- 49 960,00zł
1. Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych- zakup i montaż
2. Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSiR-u
3. Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – II etap 

Obszar społeczny- zadania dużej o wartości szacunkowej- 249 678,97 zł
Remont i modernizacja podwórka położonego w Centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, 
Ogrodową a Rynkiem

Obszar edukacyjny- zadania małe o wartości szacunkowej- 19 413,09 zł
Montaż monitoringu wizyjnego w PSP nr 3 w Strzegomiu

Obszar edukacyjny- zadania duże o wartości szacunkowej - 80 000 zł
„Parkolandia” – modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu przy ulicy Parkowej 8

Szczegóły dotyczące wyników głosowania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie  
www.strzegom.pl. 

Konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej i  ogródków 
przydomowych położonych na terenach sołectw gmi-
ny Strzegom” jest dobrze znany mieszkańcom gminy 
Strzegom od wielu już lat. 
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Atrakcją wieczoru był recital 
Józefa Kuźmy ze Strzego-
mia i  Anety Sypko z  Piekar. 
Śpiewając osobno i  w  duecie, 
stworzyli niepowtarzalny i ro-
mantyczny nastrój.

„Olszaniacy” swój występ 
poprowadzili z  temperamen-
tem. Wystąpiły recytatorki: 
Helena Sołowij i Małgorzata 
Nowak. Były też pieśni m. in.: 
„Mój dom”, „Maryś, Maryś” czy 
ostatni przebój „Milion róż”.

Elżbieta Pienio z  SCK, 
n i eocen iona  an imato rka 
konkursów i  zabaw, zadbała 

o ich oryginalność. Najwięcej 
emocji wzbudził konkurs na 
wykonanie stroju balowego 
z  bibuły przez dwóch męż-
czyzn – dla pani niezwiązanej 
z  nimi uczuciowo. Panowie 
byli bardzo kreatywni i  po-
mysłowi, a stroje wytrzymały 
próbę tańca. Tańce w różnych 
rytmach, w  parach i  osobno, 
w  kółkach, kółeczkach i  wę-

żach porwały balowiczów, 
a radosna atmosfera udzieliła 
się wszystkim.

Kuchnia - pod wodzą Marii 
Kotaby – serwowała wyśmie-
nite dania dla pokrzepienia. 
Goście wychodzili radośni 
i zadowoleni, zapewniając or-
ganizatorów, że za rok przyjdą 
ponownie na „Bal Seniora”.

red

seniorzy z Olszan balowali
Atrakcją wieczoru był recital Józefa Kuźmy ze Strzegomia i Anety Sypko z Piekar. Stworzyli oni niepowtarzalny i romantyczny nastrój

Na lata 2016-2019 wybra-
ni zostali: Piotr Szmidt – 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Mieszkańców na Rzecz Roz-
woju Wsi Stanowice, Paweł 
Rudnicki reprezentujący To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, Maja Łąg – 
Stowarzyszenie „Porozumienie 
+” oraz Włodzimierz Balcerek 
ze Stowarzyszenia Transport 
i  Ekologia na Rzecz Strzego-
mia. W  radzie zasiądą także 
radni Rady Miejskiej – Paweł 
Mosór i  Janusz Flaman oraz 
przedstawiciele burmistrza 
Strzegomia - Magdalena Ku-
czyńska (Zespół Bezpieczeń-
stwa, Profilaktyki i Organizacji 
Pozarządowych UM Strzegom) 
oraz Tomasz Wanecki (Wy-
dział Kultury, Sportu i Promocji 

UM Strzegom). Już niebawem 
odbędzie się pierwsze posiedze-
nie Rady Pożytku, na którym jej 
członkowie wybiorą przewod-
niczącego i sekretarza. 

– Dziękuję ustępującej Ra-
dzie Pożytku za współpracę. 
Ufam, że spotkania i działania 
kolejnej kadencji również przy-
czynią się do pogłębienia naszej 
współpracy i otworzą drogę dla 
realizacji ciekawych pomysłów 
i zadań dla mieszkańców naszej 
gminy i lokalnej społeczności. 
Życzymy państwu wytrwałości 
w  pracy na rzecz trzeciego 
sektora i  pomyślnej realizacji 
zadań na rzecz mieszkańców 
naszej gminy – podsumował 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

mKs

nowi ludzie, nowe możliwości
Już niebawem odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Pożytku oraz wybór przewodniczącego

Dzienny Dom Pobytu „Se-
nior-Wigor” w  Strzegomiu 
dostał darowiznę od Fundacji 
PKO Banku Polskiego. 

Otrzymana kwota z  pro-
jektu została wykorzy-
s t a n a  z g o d n i e 
z  przeznaczeniem 
na zakup materia-
łów dydaktycznych 
do przeprowadze-
nia zajęć warsztato-
wych z  uczestnika-
mi „Senior-Wigor”.  
- Dzięki zakupionym 
materiałom uczest-
nicy mogą pokazać 
swoje ukryte talenty. 
Największą radość 
sprawił zakup ma-
szyny. Panie mają 
dużo pomysłów na 
szycie, już powstają 
pierwsze szablony 
wykrojów. Bardzo 

dziękujemy Fundacji PKO 
Banku Polskiego – informuje 
Anna Jarosińska, kierownik 
Dziennego Domu Pobytu „Se-

nior-Wigor” w Strzegomiu. 
red

Darowizna dla seniorów

Znamy już skład osobowy nowej Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w Strzegomiu IV kadencji. Wybory 
do rady odbyły się 10 października br. W trakcie głosowania 
w skład Rady Pożytku wybrani zostali przedstawiciele z ra-
mienia organizacji pozarządowych. 

Organizatorzy uhonorowali kwiatami kilkoro najstarszych uczestników. 
Najstarsza była Antonina Nagięć, która nie opuściła ani jednego „Balu 
Seniora”.

Na kolejny „Bal Seniora” w Olszanach, zorganizowany przez zespół „Olszaniacy” pod 
kierownictwem Zofii Cholewy, 15 października br. przybyło do świetlicy wiejskiej ponad 
80 osób. Wśród gości byli m. in.: Wiesław Witkowski - zastępca burmistrza Strzegomia 
oraz Stanisława Górska - radna i sołtys Olszan. 

15 października 2016 r. w ka-
nadyjskim Brampton odbył się 
odbył się V Jubileuszowy Zjazd  
Strzegomian. Jego gościem był 
w tym roku burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta. 

– Wymarzyliśmy sobie, żeby 
Jubileuszowy Zjazd był wy-

jątkowy i  zapamiętany przez 
wszystkich uczestników – 
mówi Emilia Budzik, strze-
gomianka, od lat mieszkająca 
w  Kanadzie inicjatorka tych 
wyjątkowych spotkań. W Zjeź-
dzie udział wzięła polonia 
z  Kanady, USA i  Niemiec. – 

Siedem miesięcy przed tym 
wydarzeniem 90 procent bi-
letów było wyprzedanych. To 
wyjątkowy sukces – podkreśla 
Emilia Budzik. Symbolem 
tegorocznego Zjazdu były pol-
skie maki, które zdobiły także 
plakaty i programy, jak również 
stanowiły nieodzowny element 
dekoracji. Plan spotkania jak co 
roku był bardzo bogaty. Nie za-
brakło występów artystycznych 
i   konkursów z  nagrodami, 
a  przede wszystkim wspo-
mnień o  malutkim mieście 
na Dolnym Śląsku, jakim jest 
Strzegom, a o którym pamięć 
pozostaje niezatarta.  – Jestem 
niezmiernie szczęśliwy, że są 
osoby, które tak wspaniale 
promują Strzegom i które z tak 
ogromną dumą podkreślają 
swoje pochodzenie. Cieszę 
się, że nasze miasto ma takich 

ambasadorów poza granicami 
Polski – podkreśla Zbigniew 
Suchyta. – Dziękuję Emilii 
i  Jerzemu Budzikom, że po-
trafią tak wspaniale integrować 
polonię. To rzadka, ale wspa-
niała umiejętność – dodaje 
Zbigniew Suchyta. Burmistrz 

zauważa także, że corocznie or-
ganizowane Zjazdy zadziwiają 
starannością przygotowania. 
– To wymaga dużego zaanga-
żowania oraz ogromnego trudu 
i  pracy – dodaje. Wszystko 
jest zawsze dopięte na ostatni 
guzik, co sprawia, że atmosfera 

tego wydarzenia jest zawsze 
niesamowita. – To dla mnie 
ogromny zaszczyt, że mogłem 
wziąć udział w tym spotkaniu 
– podsumowuje Zbigniew Su-
chyta.  Przypomnijmy jeszcze, 
że  ubiegłoroczny Zjazd odbył 
się w Strzegomiu. 

Wyjątkowy zjazd strzegomian 
To było bardzo wzruszające spotkanie, pełne łez wzruszenia i niezapomnianych chwil. Honorowym gościem był burmistrz Strzegomia 

Strzegomianie mieszkający poza granicami naszego kraju po raz kolejny udowodnili, że 
miasto rodzinne zajmuje w ich sercach wyjątkowe miejsce. 
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październik - listopad 2016 r. 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

23.10 – 29.10 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

30.10 – 05.11 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

06.11 – 12.11 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

W  imieniu Wydziału Współpracy 
z  Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego infor-
mujemy, że 8 listopada br. w  godz. 
10.00-15.00 w Wałbrzychu (Ratusz, 
Pl. Magistracki 1, sala 26 II p.) 
odbędzie się bezpłatne szkolenie do 
organizacji pozarządowych z nowych 
wzorów ofert, umów i sprawozdań na 
realizację zadań publicznych.
Szkolenie zostanie zorganizowane 
w związku z wejściem w życie nowego 
Rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
wzorów ofert i  ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań. 
Zgłoszenia na spotkanie szkolenio-
wo-informacyjne należy przesłać 
na adres e-mail: slawomir.wojcik@
umwd.pl
Szczegółowy program: 
• 10.00 – 10.15 Rejestracja uczest-
ników 
• 10.15 – 10.30 Powitanie i otwarcie 
spotkania przez Agnieszkę Kowol, 
dyrektor Wydziału Współpracy 
z  Organizacjami Pozarządowymi 
UMWD
• 10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzo-
rów dokumentów (wzory ofert, umów, 
sprawozdań) – Jolanta Kluba cz. 1

• 12.00 – 12.15 Przerwa 
• 12.15 – 13.30 Prezentacja nowych 
wzorów dokumentów (wzory ofert, 
umów, sprawozdań) – Jolanta Kluba 
cz. 2
• 13.30 – 13.45 Przerwa 
• 13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych 
zasad oceny formalnej i merytorycznej 
ofert zadań publicznych realizowanych 
w drodze otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych przez Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 
• 14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumo-
wanie i zakończenie
Zapraszamy również przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z  terenu 
gminy Strzegom. 

- Obecnie na terenie bu-
dowy  z o s t a ł a  wykonana 
częściowa wycinka drzew 
kolidujących z  obiektem. 
Przeprowadzane są wykopy 

pod fundamenty pływalni 
oraz trwają prace przygo-
towawcze dotyczące prze-
łożenia i   przepięcia sieci 
ciepłowniczej. Do końca tego 

roku wykonawca przewiduje 
wykonać fundamenty i część 
ścian fundamentowych oraz 
przyłącza mediów dla budo-
wanego obiektu – informuje 

Urszula Gorzel z  Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

O postępie prac będziemy 
informować na bieżąco. 

tW

Budowa Delfinka rozpoczęta
Pływalnia będzie posiadać 4-torową nieckę basenową. Obiekt zostanie poszerzony o zespół odnowy biologicznej (sauna sucha, parowa i infrared oraz jacuzzi)

Budynek zaprojektowano 
z  zastosowaniem najnowocze-
śniejszych technologii, gwa-
rantujących znacznie podwyż-
szone parametry energetyczne, 
w  związku z  czym będzie to 
budynek pasywny. - Dzięki 
temu możliwe było wniosko-
wanie w  ramach konkursu 
dotyczącego budowy budyn-
ków demonstracyjnych, które 
po wybudowaniu będą stano-

wić wzór dla innych inwesto-
rów, jak wdrażać nowoczesne 
rozwiązania energooszczędne 
w  budownictwie użyteczności 
publicznej – informuje Marek 
Flakowski, zastępca naczelnika 
Wydziału Funduszy Europej-
skich w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Gmina Strzegom wnioskuje 
o  dotację w  wysokości blisko 
10,5 mln zł.

energooszczędne przedszkole
Gmina Strzegom stara się o dotację na budowę nowoczesnego obiektu w wysokości blisko 10,5 mln zł

Zakład Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu informuje, że 
w  okresie jesienno-zimowym, 
tj. od 1 listopada 2016 r. do 30 
marca 2017 r., będzie odbierał 
od przedsiębiorców przygo-
towaną (złożoną) makulaturę 
opakowaniową, czystą bez folii, 
bezpośrednio ze sklepu, przed-
siębiorstwa w każdą sobotę od 
godz. 10.00.

- Działanie takie podykto-
wane jest chęcią za-
pobieżenia ewen-
tualnego znisz-
czenia maku-
latur y, która 
pozostawiona 
n a  z e w n ą t r z 
może zamok-
nąć, co obniża 
jej wartość jako 
surowiec wtórny 
– wyjaśnia Zbi-
gniew Zastawny , 

prezes strzegomskiej spółki 
ZUK.

Makulaturę można także od-
dawać bezpośrednio do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK), 
który znajduje się na terenie 
Zakładu Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu Sp. z   o.o. 
przy ul. Al. Wojska Polskie-
go 75. PSZOK jest czynny 

od poniedziałku do piąt-
ku w  godzinach od 7.00 
do 20.00 oraz w  soboty 

w  godzinach 7.00 
do 14.00.

Odbiorą makulaturę

zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Wałbrzychu

Prosimy osoby posiadające 

wiedzę na temat niezamiesz-

kałych lokali gminnych (tzw. 

pustostanów) o zgłasza-

nie tego faktu do Wydziału 

Gospodarki Lokalowej tut. 

Urzędu Miejskiego – II piętro 

pokój nr 33 lub też pod nr tel. 

074 85 60 522.a

zgłoś zajęcie
 pustostanu 

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2017-2018 na terenie obecnego 
Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu.

Gmina Strzegom 11 października br. złożyła w Instytucji 
Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wniosek o dofi-
nansowanie budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym 
przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu.

Ruszyły prace związane z budową przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu. Wykonawcą inwestycji 
jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt wykonania wynosi 
blisko 8,1 mln zł. Obiekt będzie gotowy do końca 2017 r.

Pływalnia „Delfinek” będzie posiadać 4-torową nieckę basenową 
(w technologii ze stali nierdzewnej) o wymiarach 8,5 x 16,67 m 
i głębokości od 0,9 do 1,35 m. Natomiast brodzik dla dzieci niepły-
wających będzie miał wymiary 3,3 x 5,3 m i głęb. 30 cm. Obiekt 
będzie poszerzony o zespół odnowy biologicznej (sauna sucha, 
parowa i infrared oraz jacuzzi).
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Odbyły się one 16 październi-
ka, a więc w  trakcie obchodów 
Dnia Papieskiego poświęconego 
papieżowi Janowi Pawłowi II. 
W  tym roku minęła 38. rocz-
nica wyboru naszego rodaka na 
Stolicę Piotrową. Dodatkowo 
kościół katolicki wspomi-
nał w tym dniu Św. Ja-
dwigę, patronkę Polski 
i całego Śląska.

Niedzielnym uro-
czystościom, które 
rozpoczęły się 
przemarszem 
w i e r n y c h 
z  kościoła 
Św. Barbary 
do bazyliki, 
przewodni-
czył biskup 
świdnicki – 
ks. Ignacy 
Dec. Or-
dynariusz 
d i e c e z j i 
świdnickiej 
w  okolicz-
nośc iowe j 
homilii przed-
stawił w skrócie 
życiorysy świę-
tych: Jana Paw-
ła II i  Jadwigi 
Śląskiej. Biskup 
w  kazaniu od-
niósł się również 

do cierpienia Ojca 
Świętego JP II, 

który do koń-
ca swoich dni 
zmagał  s ię 
z  chorobą, 
jednocześnie 
wypełniając 
wolę Bożą 
i stając się – 
jak podkre-
ślił kapłan 
– krewnym 
i   b r a t e m 
Boga.

Relikwie 
Jana Paw-
ła II prze-

kazał strze-
g o m i a n o m 
ks. kardynał 
S t a n i s ł a w 
Dziwisz. Na-
sza delegacja 

odwiedziła byłego osobistego 
sekretarza papieskiego 6 paź-
dziernika br. w  Krakowie. Ks. 
prałat Marek Babuśka w  trak-
cie niedzielnego nabożeństwa 
podkreślił, że idea sprowadzenia 
papieskich relikwii do Bazyliki 
Mniejszej w Strzegomiu wyszła 
od parafian, którzy pragnęli, by 
w Strzegomiu pojawił się kolejny 
ślad naszego wielkiego rodaka. 
Wierni na zakończenie mogli 
ucałować relikwiarz, w którym 
znajduje się kropla krwi Św. Jana 
Pawła II. Dodajmy, że autorką 
projektu relikwiarza jest Barba-
ra Lenart, konserwator sztuki 
z Opola.

Drugą część uroczystości zdo-
minowały podziękowania, które 
popłynęły w kierunku ks. pra-
łata Marka Babuśki w związku 
z 10-leciem posługi kapłańskiej 
w  Strzegomiu na stanowisku 

proboszcza parafii. Życzenia 
złożyli m. in.: kapłani, siostry 
zakonne, ministranci, grupy 
modlitewne i  przedstawiciele 
różnych instytucji. Władze sa-
morządowe Strzegomia repre-
zentowali: przewodniczący Rady 
Miejskiej – Tomasz Marczak 
oraz sekretarz gminy – Iwona 
Zabawa.

Ks. Marek Babuśka urodził się 
9 marca 1963 r. w Nowej Rudzie. 
Ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne i Papieski Fakultet 
Teologiczny we Wrocławiu. Zo-
stał wyświęcony na kapłana 21 
maja 1988 r. we Wrocławiu. Ks. 
Marek przybył do Strzegomia 
w 2006 r. z parafii pw. Św. Woj-
ciecha Biskupa i  Męczennika 
w Wałbrzychu, gdzie był również 
proboszczem. Ma obecnie 53 
lata, a księdzem jest od 28 lat. 

tW

skarby w Bazylice
Idea sprowadzenia papieskich relikwii do Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu wyszła od parafian

Kilka tygodni temu roz-
poczęły się prace związane 
z  remontem i  dociepleniem 
Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu, które 
planowo powinny zakończyć 
się pod koniec listopada br. 
Koszt modernizacji obiektu 
wynosi ok. 133 tys. zł, a wy-
konawcą zadania jest firma 
THERM-BUD z  Wałbrzy-
cha. 

Jak podkreśla Urszula Ol-
szewska, prezes zarządu Od-
działu Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w  Strzegomiu, 
budynek naszej straży jest 
obiektem zabytkowym, który 
jest pod nadzorem Woje-
wódzkiego Konser watora 
Zabytków. - Remont o  tak 

szerokim zakresie nie był tu 
wykonywany od II Wojny 
Światowej – zaznacza pani 
prezes.

Dodajmy, że nowa elewa-
cja i  docieplenie budynku 
sprawią, że budynek będzie 
bardziej energooszczędny, jak 
również poprawi się jego este-
tyka. - Warto wspomnieć, że 
remont obejmuje także scho-
dy prowadzące do remizy od 
strony podwórka, a wszystkie 
dekoracyjne zdobienia zo-
staną zachowane. Podsumo-
wując, nasza strażnica będzie 
teraz na miarę XXI wieku. 
Nasi strażacy z pewnością na 
nią zasługują – podsumowuje 
Urszula Olszewska. 

red

remiza na miarę XXi w.

Strzegomski tancerz Kacper 
Rutka i jego partnerka Sara Li-
torowicz odnieśli kolejny mię-
dzynarodowy sukces taneczny. 
W  dniach 11-12 październi-
ka br. wystartowali w  Anglii 
w  jednym z  najbar-
dziej prestiżowych 
turniejów tańca na 
świecie Internatio-
nal Championships 
London 2016. 

W   d w ó c h 
s t y l a c h 
tanecz-
n y c h 
wywal-
czyli  fi-
nały! W stylu 
latynoamer y-
kańskim zajęli 
2. miejsce wśród 
92 juniorskich 
najlepszych par 
z całego świata, 
a w  stylu stan-
dardowym 4. 
miejsce w  gro-
nie 75 par.

D o d a j -
m y,  ż e 
dwa dni 
po  po-
w r o c i e 
z  Londynu 
nasza para wystartowała 

w  Pucharze Świata w  Jelczu 
Laskowice, zwyciężając w obu 
stylach.

Przed Kacprem i Sarą kolejne 
starty – tym razem w mistrzo-
stwach Polski oraz w mistrzo-
stwach Świata. Miejmy nadzie-
ję, że starty będą równie udane 
i zakończą się 
sukcesem.

Wytańczyli finały

W październiku br. oddano 
do użytku kolejną siłownię 
pod chmurką w  Strzego-
miu. Ty m raz em na ul. 
Bema w dzielnicy Domki. 

Siłownia składa się z czte-
rech podwójnych urządzeń: 
wahadło + biegacz, orbitrek 
+ prasa nożna, wioślarz + jeź-
dziec oraz wyciąg + podciąg 
nóg. Zadanie zostało zgłoszo-
ne do drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego przez radne-
go Pawła Rudnickiego. 

- Całkowity koszt budo-
wy obiektu wyniósł ok. 29 
tys. zł, a  wykonawcą była 
firma „APIS” Jadwiga Ozię-
bło z  Jarosławia – informuje 
Zbigniew Dudziak, inspektor 
Wydziału Inwestycji i  Za-
mówień Publicznych w  UM 
w Strzegomiu. – Mieszkańcy 
Domków od wielu lat czekali 
na takie miejsce rekreacji. Do 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
przy ul. Mickiewicza mieli za 
daleko, teraz w końcu siłownię 
zewnętrzną mają blisko siebie. 
W  Budżecie Obywatelskim 
na realizację tego zadania 
zagłosowało 177 osób. War-
to było się zmobilizować, 

bo teraz możemy korzystać 
z tych pięknych urządzeń. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak 
tylko zaprosić wszystkich do 

aktywnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu 
– zaznacza Paweł Rudnicki.

red

Jest już nowa siłownia na Bema
Mieszkańcy Domków od wielu lat czekali na takie miejsce rekreacji zapisy do sALPnH

Do 30 listopada br. można 
zgłaszać swój udział w kolejnej 
edycji Strzegomskiej Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej Halo-
wej. Zapisy można dokonywać 
w hali sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Strzegomiu (ul. 
Mickiewicza). 

Lista zgłoszeniowa (w formie 
drukowanej) musi zawierać 
następujące dane: imiona i na-
zwiska zawodników (max 10 
osób) oraz nazwę drużyny wraz 
z numerem telefonu. Wpisowe 
– 50 zł (osoby dorosłe); 15 zł 
(uczniowie, studenci). Decyduje 
kolejność zapisów. Ilość drużyn 
ograniczona – maks. 10.

red

Ochotnicy ze Strzegomia to jednostka, która zarówno w powie-
cie, jak i na Dolnym Śląsku stoi w czołówce najaktywniejszych 
straży ochotniczych. 
W 2015 roku strażacy z OSP KSRG Strzegom wyjeżdżali aż 240 
razy, w tym 128 razy gasili pożary, a 104 zdarzenia dotyczyły 
miejscowych zagrożeń, czyli głównie wypadków. Osiem z wy-
jazdów okazało się alarmami fałszywymi. 
Obecnie OSP KSRG Strzegom ma 30 członków, z czego aktywnie 
uczestniczy w akcjach kilkanaście osób.

Urocz y stości  związ ane 
z  wprowadzeniem relikwii 
Św. Jana Pawła II do Bazy-
liki Mniejszej w Strzegomiu 
oraz 10-leciem posługi ka-
płańskiej ks. Marka Babuśki 
w parafii pw. Św. App Piotra 
i  Pawła miały wyjątkowo 
podniosły i  niepowtarzalny 
charakter.

Fot. Łukasz G
rzelik

Urządzenia są tak dobrane, aby każdy znalazł coś dla siebie. Pamiętajmy, że nie 
trzeba mieć do tego specjalnych umiejętności ani profesjonalnego stroju. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chy ta słucha mieszkań-
ców i ich problemów. Ceni 
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: 

kibic: witam panie bur-
mistrzu! na obiekcie za tyle 
milionów, na trybunie dolnej 
podczas deszczu leje się woda 
przez dziury w  blasze. czy to 
nie obciach, że w  tak krótkim 
czasie dzieją sie takie rzeczy? 
tylko pan może podjąć szybką 
interwencję, bo jest pan ener-
gicznym człowiekiem. zgłasza-
łem dyrektorowi osir-u, ale 
on rozkłada ręce. wstyd przed 
społeczeństwem - tak nowy 
obiekt, a już dziurawy.

W związku z faktem, że obiekt 
jest na gwarancji, OSiR nie 
może sam wykonywać napraw. 
Przeciek dachu na dolnej płycie 
boiska został przez dyrektora 
OSiR natychmiast zgłoszony 
telefonicznie do wykonawcy 

i do Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych, w  celu 
pisemnego zgłoszenia usterki 
podlegającej gwarancji. 

nata: moje pytanie dotyczy 
drogi dojazdowej do parkingu 
na ul. św. Anny, która jest dziu-
rawa jak ser szwajcarski. czy 
właściciel parkingu nie powinien 
zadbać o bezpieczny dojazd na 
swój parking? droga ta wygląda 
jak nasze dziurawe polne drogi 
pomiędzy polami.

Dziękuję za sygnał. Droga 
ta jest w zarządzie burmistrza. 
Podejmiemy stosowne działania 
doraźne. 

nata: Proszę o  informację, 
kiedy w  końcu zostanie wyre-
montowana nawierzchnia drogi 
parkowej między ulicami dolna 
- świdnicka? wejście do parku 
od ulicy dolnej wita wszystkich 
wielką kałużą, a wejście od ulicy 
świdnickiej błotem. 

Szanowna pani! W poprzed-
nim pytaniu pytała pani o drogę 
obok kościoła pw. Św. Barbary 
– teraz o ul. Dolną – Świdnicką. 
Widzi pani na pewno, ile re-
montujemy dróg i  chodników, 
nie tylko w mieście, ale też w 22 
wioskach. Jestem burmistrzem 
6 lat i ilość wyremontowanych 
i  remontowanych dróg, moim 
zdaniem, jest imponująca. 
Wiem, że każdy przed swoim 
domem chce mieć porządną 
drogę, chodnik i oświetlenie. Na 
to trzeba jeszcze kilku ładnych 
lat, szczególnie na obrzeżach 
miasta i  wioskach. Obecnie 

remontujemy te drogi, na które 
udaje się nam pozyskać dotacje. 
Presja wielu mieszkańców jest 
szczególnie na mnie i radnych 
olbrzymia, jednak o wszystkim 
decydują pieniądze. Już po 15 
listopada podamy, jakie plany 
remontowe są na rok 2017. 
Co do pytania, akurat w  tym 
temacie mam dobrą wiadomość. 
Teren zielony i  ogródków od 
ul. Kasztelańskiej do ul. Dolnej 
został wyznaczony jako teren do 
rewitalizacji. Obecnie przygo-
towywany jest bardzo ciekawy 
projekt zagospodarowania tego 
terenu. Myślę, że realizacja roz-
pocznie się w roku 2018.

barbara1: witam! dlaczego 
pomimo znaku zakazu auta 
mieszkańców nadal parkują 
w parku przy ul. krótkiej? Po-
licja też nie zwraca na to uwagi, 
mieszkańcy nadal jeżdżą bez-
karnie po trawie.

Dlaczego mimo zakazu 
w  wielu miejscach na terenie 
gminy Strzegom mieszkańcy nie 
przestrzegają znaków? Dlacze-
go przekraczają prędkość, i  to 
bardzo znacząco, szczególnie 
w terenie zabudowanym, gdzie 
stwarzają zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, w tym 
dzieci i ludzi starszych? Dlatego, 
że oprócz czubka własnego nosa 
nie widzą potrzeby, by przestrze-
gać norm życia społecznego. To 
skandaliczne, jak niszczy się 
mienie publiczne, ale gdyby do-
tknęło to ich prywatnej posesji, 
to już jest niedopuszczalne. Tak 
to już jest, że jeszcze nie wszyscy 

widzą, że żyją w społeczeństwie 
obywatelskim. Policja nie może 
być w  każdym miejscu, gdzie 
łamie się przepisy, ale proszę 
robić zdjęcia i przekazywać na 
Policję. Jak więcej my będziemy 
piętnować łamiących przepisy, 
tym mniej ich będzie. 

j23: szanowny panie burmi-
strzu, pytanie dotyczy budżetu 
obywatelskiego miasta strze-
gom. czy jest właściwym…

Pytanie przekazałem adre-
satowi. 

kierowca: witam, zwracam 
się do pana z dużą prośbą. mia-
nowicie sprawa dotyczy dróg, 
a  raczej tego, co pozostawiają 
rolnicy na nich - teraz szcze-
gólnie w  okresie jesiennym. 
rolnicy w  olszanach masowo 
wywożą na kołach ciągników 
bryły ziemi na drogi i nic sobie 
z tego nie robią. i nie chodzi tu 
o  niewielkie zanieczyszczenie, 
lecz o  10 cm bryły na asfalcie 
powodujące duże zagrożenie 
bezpieczeństwa. osobiście przy 
mijaniu z  innym autem wpa-
dłem w  poślizg, który o  mało 
nie zakończył się zderzeniem. 
sprawa została zgłoszona na 
Policję, lecz ta, oprócz przyjęcia 
zgłoszenia, nic z  tym nie zro-
biła. w  tym przypadku rolnik 
wyjechał wprost ze swojego 
pola na drogę, wszyscy wiedzą 
czyje to pole i kto wyjechał. moja 
prośba dotyczy tego, że niektóre 
gminy w Polsce wysyłają do soł-
tysów i rolników przypomnienia 
o  utrzymaniu porządku na 

drodze, w tym okresie nasilonego 
zagrożenia tymi praktyka-
mi. może to w  jakiś sposób ich 
zmobilizuje do większej uwagi 
i ostrożności, ponieważ wystar-
czyłoby po prostu powolutku 
przejechać tą drogą, a  później 
zgarnąć łopatą ziemię. 

Dziękuję za to pytanie. Uka-
że się ono w  6 tys. naszego 
biuletynu i  już będzie swoistą 
prośbą o takie zachowanie rol-
ników, o jakie wypada ich prosić. 
W następnym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
przypomnimy o tych zasadach. 
Zwrócę się też z prośbą do Po-
licji z  zapytaniem – czy mogą 
ukarać za taki czyn? Moim 
zdaniem w dzisiejszych czasach 
niedozwolony. 

martak: mam pytanie od-
nośnie bezpiecznego powrotu 
dzieci z  przystanku autobusu 
szkolnego na osiedle wschód. 
Przystanek jest przy ul. gro-
nowskiej. Aby dojść do osiedla 
wschód, trzeba iść poboczem. nie 
muszę dodawać, że jest to bardzo 
niebezpieczne. moje pytanie 
jest następujące. czy byłaby 
możliwość wybudowania chod-
nika wzdłuż ul. gronowskiej? 
2. Pytanie dot. …

Niestety, na obecną chwilę 
nie jest to możliwe w  naj-
bliższych latach. Szkoda, że 
mieszkańcy nie wnioskowali 
w tej sprawie, kiedy budowano 
drogę - z tego, co pamiętam – 
w ramach tzw. „Schetynówki”, 
gdzie 50% kosztów pokrywał 
wojewoda. Dziwne, że wybu-

dowano drogę bez chodników 
w  terenie zabudowanym. Na 
drugie pytanie nie odpowiem 
w biuletynie, dlatego że dotyczy 
osoby prywatnej. Proszę o kon-
takt telefoniczny lub osobisty. 
Temat jest mi znany. 

mieszkanka kostrzy: w  ga-
zecie „gminne wiadomości 
strzegom” przeczytałam odpo-
wiedź na moje pytanie i widzę, 
że pomylono budynek, o  który 
mi chodziło. ten co został wy-
mieniony, mieści się przy ko-
ściuszki 3 po byłym Pgr, a  ja 
pytałam o budynek kopernika 3 
po zmarłym lokatorze. i to o jego 
losy dalsze mi chodzi, on popada 
w ruinę. Pozdrawiam.

Budynek przejęła gmina. 
Odbył się już pierwszy przetarg 
– nie było chętnych. Obniżymy 
cenę i  będziemy kolejny raz 
ogłaszać przetarg. Ogłoszony 
jest też przetarg na przyległe 
do budynku działki od strony 
ul. Żeromskiego. 

marek: Przebudowa ulicy ko-
ściuszki nie zostanie wykonana 
na czas. czy w związku z tym 
firma, która (opieszale) wyko-
nuje prace, zostanie pociągnięta 
do odpowiedzialności w postaci 
kar umownych za każdy dzień 
zwłoki? 

Na razie nie będą naliczane 
odsetki, dlatego że termin został 
przedłużony do 18 listopada 
2016 r. Przyczyną są utrudnie-
nia, jakie wystąpiły dla wyko-
nawców związane z  wymianą 
kanalizacji sanitarnej i gazu. 

Jako przewodniczący Rady 
Miejskiej jest bardzo dumny 
z gminy, która dzięki wielomilio-
nowym inwestycjom i remontom 
pięknie się rozwija. Szczególnie 

cieszą: rozwój infrastruktury 
drogowej i  sportowej (remont 
stadionów), a  także inwestycje 
społeczne (DDP „Senior – Wi-
gor”).

- Przed nami dwie duże in-
westycje: rozpoczęta już budowa 
krytej pływalni „Delfinek”, która 
będzie służyła edukacji wodnej 
dzieci i  rekreacyjnej dorosłych 
oraz budowa nowego przedszkola 
z oddziałem żłobkowym. Po ponad 
27 latach funkcjonowania PP nr 
4 (które miało w  tym obiekcie 
funkcjonować tylko 10 lat), po-
dejmujemy się trudnego zadania 
związanego nie tylko z budową 
nowego przedszkola, ale również 
lokalizacją przedszkolaków w in-
nym miejscu na czas remontu Ze 
względu na dobro dzieci oraz na-
uczycieli i pracowników szkoły całe 
przedszkole zostanie przeniesione 
do jednego obiektu. Marzenia 
o nowym przedszkolu z oddziałem 
żłobkowym zaczną się spełniać już 
za kilka miesięcy. Dotrzymujemy 
słowa – dodaje Tomasz Marczak.

Wśród licznych inwestycji 
realizowanych w gminie Strze-

gom jego oczkiem w głowie są 
inwestycje na osiedlu Kamionka 
II, na którym mieszka kilka 
tysięcy strzegomian. Jak sam 
dodaje, ten urokliwy region 
miasta zmienił się w ostatnich 
latach nie do poznania. W po-
przedniej kadencji udało się 
wyremontować ul. Sosnową 
(nowa nawierzchnia, miejsca 
parkingowe, oświetlenie ledo-
we), a w obecnej realizować wie-
lomilionową inwestycję obej-
mującą gruntowny remont ul. 
Promenady, Kościuszki i Ofiar 
Katynia. Szczególnie cieszą 
ścieżki rowerowe i  rekreacyjne 
oraz nowe rozwiązania służące 
bezpieczeństwu (oświetlenia le-
dowe, przebudowa skrzyżowania 
Promenada – Kościuszki – Ofiar 
Katynia). To nie koniec inwe-
stycji. Niebawem rozpocznie się 
montaż wyniesionego przejścia 
dla pieszych na ul. Sosnowej. 

Dużą popularnością cieszą się 
również festyny „za dziecięcy 
uśmiech” na ul. Sosnowej, których 
współinicjatorem jest właśnie 
Tomasz Marczak. Dmuchane 

zamki, trampoliny, gry i zabawy 
oraz mnóstwo słodkości przy-
ciągają na Kamionkę II nie tylko 
małych mieszkańców osiedla, ale 
również z całego miasta.

Okiem Tomasza marczaka
- Nasza gmina zmienia się i pięknieje, a moim zdaniem w pracy samorządowej najważniejsze są czyny, a nie słowa – mówi przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, drugą kadencję sprawuje funkcję radnego. Z racji zawodu oraz pasji aktywnie włącza się w inicjatywy młodzieżowe. 
Jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, współinicjatorem legalnej ściany graffiti na ul. Dworcowej oraz projektów graficznych w innych częściach miasta (np. 
na ul. Promenada). 

- Te wszystkie działania są możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z burmi-
strzem Zbigniewem Suchytą, zastępcą burmistrza Wiesławem Witkowskim oraz 
radnymi. Mam szczęście być przewodniczącym Rady Miejskiej, która potrafi ze 
sobą rozmawiać, dochodzić do konsensusu oraz podejmować trudne decyzje, 
czego efektem są później kompleksowe inwestycje. Nasza gmina zmienia się 
i pięknieje, a ja jestem przekonany, że w pracy samorządowej najważniejsze 
są czyny, a nie słowa – podsumowuje Tomasz Marczak. 
I zapewne najlepszym potwierdzeniem tych słów jest odebrane niedawno 
w Warszawie wyróżnienie: Ogólnopolski Orzeł Polskiego Samorządu - „Gmina 
Roku 2016”. 
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W Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Jaroszowie Medalem 
Złotym za Długoletnią Służbę 
zostały odznaczone nauczyciel-
ki: Małgorzata Bober, Broni-
sława Czapla i Barbara Zbro-
żek. Z  Zespołu Szkół w  Go-
czałkowie wyróżnione zostały: 
Ewa Miałkowska - nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Agata Zob-
ków - nagrodą Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty, Małgorzata 
Brzoska - medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. Medal 
Brązowy za Długoletnią Służ-
bę otrzymał Maciej Kita. Do 
grona nagrodzonych dołączy 
również Agnieszka Wawocz-
na, która 9 listopada zostanie 
odznaczona Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę. Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę 
otrzymał również pracow-
nik obsługi Władysław Zym. 
W  tym roku w  Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu nagrodzeni 
zostali: Piotr Rudnicki – Me-
dalem Srebrnym za Długoletnią 

Służbę, Joanna Dolińska – 
Medalem Brązowym za Dłu-
goletnią Służbę oraz Agnieszka 
Pacioch – Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej

Maria Zych z Publicznego 
Przedszkola nr 2 w Strzegomiu 
otrzymała Medal Komisji Edu-

kacji Narodowej. Nauczycielki z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu Bożena Bed-
narska i Jolanta Wilczak otrzy-
mały natomiast nagrody Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty. 

Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy! 

W Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu 17 października br. od-
była się akcja w ramach Euro-
pejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca – „Restart 
a  Heart” w  wykonywaniu 
jednoczesnej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 

Od godziny 12.00 do godziny 
12.30 dwa zespoły uczniów 
z klas: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 
3c oraz 3d, łącznie 35 uczniów, 
pod opieką Izabeli Luszaw-
skiej wykonywały resuscytację 
na 2 fantomach. Młodzież 
bardzo sprawnie wykonywała 
resuscytację, mając świado-
mość, że posiadanie umie-
jętności udzielania pierwszej 
pomocy jest „na wagę złota”. 
Uczniowie wcześniej wzięli 

udział w  treningach, w  czasie 
których ćwiczyli umiejętności 
RKO. Inicjatorem projektu była 
Polska Rada Resuscytacji oraz 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Akcja spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczniów.

- Z  takimi uczniami czujemy 
się bezpiecznie – mówią organi-
zatorzy akcji.

red

Święto z nagrodami

”
restart a Heart” w Gimnazjum nr 1

Strzegomscy nauczyciele odebrali Krzyże Zasługi, a także medale KEN oraz nagrody DKO i Burmistrza

Posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest „na wagę życia”. Wiedzą o tym nasi uczniowie

Zuzanna Kornaś, uczennica 
klasy 1 Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego w  Zespole 
Szkół w  Strzegomiu, znala-
zła się w  czołówce zwycięz-
ców w konkursie powiatowym 
pn. „X Powiatowy Konkurs 
Turystyczny – Polskie Góry 
Dziedzictwem Kulturowym – 
Karkonosze”, zorganizowanym 
przez ZSH-T w  Świdnicy. 

Konkurs odbył się 12 paździer-
nika br. 

Podobnie jak w poprzednich 
latach składał się on z 2 części: 
część teoretyczna polegała na 
rozwiązaniu testu z  wiedzy 
o regionie oraz druga (dot. tych 
uczniów, którzy przeszli do 
II etapu) - na przedstawieniu 
przygotowanej prezentacji mul-
timedialnej nt. w/w obszaru. 

Już trzeci raz Renata Miko-
łajewicz-Gołąb, pomysłodaw-
czyni i  koordynatorka akcji 
charytatywnej „Wspomóż nie-
pełnosprawnych, podaruj im 
chwile radości” wspiera wraz 
z  uczniami i  pracownikami 
Zespołu Szkół w Strzegomiu, 
a  także mieszkańcami nasze-
go miasta Warsztat Terapii 
Zajęciowej.

W  ciągu wspomnianego 
czasu przekazano na ręce Sa-
biny Kubackiej - kierownika 
WTZ-u: 20 kg sztucznych 
kwiatów, około 60 kg włó-
czek i  wełnianych swetrów, 
70 kg różnych materiałów, 2 
kg guzików, komplet wypo-
czynkowy, a  ponadto płytki 
ceramiczne, kubki, komplety 
obiadowe, drewniane blaty, 
ozdoby choinkowe, obrusy, 30 
firanek, 35 drewnianych belek, 
10 worków siana, nici, torebki, 
korale, materiały dekoracyjne 

i piśmiennicze, paski, cienkie 
szkło, lustra i farby.

- Wszystkie te materiały 
były i  są wykorzystywane 
przez uczestników zajęć, do 
wykonywania oryginalnych 
ozdób bożonarodzeniowych, 
wielkanocnych, a  także do 
codziennych zajęć. Dzięki 
warsztatom niepełnospraw-
ni uczestnicy mogą poczuć 
się bardziej potrzebni, mile 
spędzić ze sobą czas, nauczyć 
się wielu pożytecznych umie-
jętności – podkreśla Renata 
Mikołajewicz-Gołąb.

Koordynatorka akcji chary-
tatywnej dziękuje serdecznie 
wszystkim osobom, którym 
nieobcy jest los niepełno-
sprawnych i zwraca się z proś-
bą o  jej dalsze wsparcie, po-
przez przynoszenie różnych 
materiałów do połowy czerw-
ca 2017 roku. 

red

sukces uczennicy zespołu szkół

zespół szkół wspiera WTz

Paweł, jak 
się czujesz 
w roli prze-
wodniczą-
cego mrm? 
jakie cechy 
charakteru 
są potrzeb-
ne, aby peł-

nić tę funkcję?
Zacznę od tego, że jestem 

przewodniczącym od 2015 roku, 
kiedy rozpoczęła się kadencja 
2015-2017, natomiast ogólnie 

w  radzie jestem już od 2012 
roku, więc nabyłem już trochę 
doświadczenia. Z tego, co widzę 
po sobie na pewno ważny jest 
aspekt przywódczy oraz umie-
jętność odnalezienia się w każ-
dej sytuacji. Najważniejsza jest 
jednak chęć udzielania się spo-
łecznie, tak by nasza praca była 
skuteczna, a jej efekty na długo 
pozostały w naszym mieście.

uważasz, że warto angażować 
się w taką działalność społeczną? 

zachęcasz innych do tego?
Zachęcam! Uważam, że jest 

to potrzebne, aby być dobrym 
obywatelem. Według mnie 
jest to „gorąca aktywność spo-
łeczna”. Naprawdę uważam, że 
warto się angażować i wszyst-
kich do tego gorąco zachęcam. 
Strzegom jest otwarty dla osób 
starszych. Naszym zadaniem 
jest wypełnienie przestrzeni 
dla młodych. Dlatego naszą 
pracą chcielibyśmy tworzyć 
wydarzenia czy miejsca przyja-

zne nam, w których sami miło 
spędzalibyśmy czas. 

jak wam się współpracuje? co 
możesz powiedzieć o  kolegach 
i koleżankach?

Trudne pytanie, ponieważ 
w  radzie są osoby, z  którymi 
znam się od początku, ale są też 
radni, którzy po raz pierwszy 
zasiadają w MRM. Tak napraw-
dę cały czas się poznajemy. Nie 
zmienia to jednak faktu, że miło 
nam się współpracuje. Zdarzają 

się sytuacje, że radni sami do 
mnie dzwonią z pytaniem, kiedy 
się spotkamy, kiedy odbędzie 
się sesja itd. Jednym słowem, 
uważam że jesteśmy dobrze 
zorganizowaną grupą. 

wymień kilka najważniejszych 
akcji, jakie udało się zrealizować 
podczas twojej pracy w młodzie-
żowej radzie miejskiej.

W pierwszej kadencji udało 
się udostępnić mur przy ul. 
Dworcowej w Strzegomiu na 
graffiti. W drugiej - zorgani-
zowaliśmy m. in. spektakl pt. 
„Sami Swoi”, zbiórki krwi i I 

edycję CS GO LAN Strzegom. 
W trzeciej kadencji kontynu-
ujemy zbiórki krwi, odbyła się 
już II edycja CS GO LAN 
Strzegom, złożyliśmy ponadto 
wniosek do Budżetu Oby-
watelskiego o darmowe hot 
spoty w wybranych miejscach 
miasta oraz wniosek w ramach 
rewitalizacji dot. strefy Street 
Workout. Podsumowując, nie 
przestajemy działać i z dnia 
na dzień mamy coraz więcej 
pomysłów. 

dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Dlaczego warto się angażować?
Wywiad z Pawłem Wrońskim, przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. O działaniach, planach i współpracy z radnymi

Reprezentantka Zespołu Szkół w Strzegomiu Zuzanna Kornaś, przygoto-
wywana pod kierunkiem Renaty Dziurli, zdobyła I miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. Jest to jej pierwszy sukces 
w nowej szkole i miejmy nadzieję, że dalsze są przed nią. Należy również 
wspomnieć, że uczniowie z Zespołu Szkół w Strzegomiu po raz ósmy z kolei 
zdobyli czołowe miejsca w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody burmistrza Strzegomia 
otrzymali: 
Elżbieta Smyk - PSP Nr 2 w Strze-
gomiu
Agnieszka Łukaszonek - PSP Nr 3 w 
Strzegomiu
Janina Klonowska - PSP Nr 4 w 
Strzegomiu
Marek Wiśniowski - ZSP w Stano-
wicach

Barbara Asynger - ZS w Goczał-
kowie
Maria Karkowska - PSP w Olsza-
nach
Beata Ślipko - Gimnazjum Nr 1 w 
Strzegomiu
Zbigniew Cebula - Gimnazjum Nr 2 
w Strzegomiu

Dzień Edukacji Narodowej był znakomitą okazją do tego, 
aby wyróżnić nauczycieli, którzy mają wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nie brakuje wśród 
nich strzegomian. 
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Wygraj wejściówki do Kina scK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi ostatni film Andrzeja Wajdy z 2016 r.?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 29-30 października br.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strze-
gom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

„DZIELNA 
SYRENKA I PIRACI 
Z KRABOIDóW”
29 października, godz. 15.00 
30 października, godz. 15.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„DZIEWCZYNA 
Z POCIąGU”
29 października, godz. 18.00 
30 października, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

co w kinie scK?

Konkurs !   Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !

Osiedle Piastowskie, ul. 
Kochanowskiego 51, zwykły 
blok mieszkalny, jakich w tym 
miejscu sporo. Obok bramy 
wejściowej znajdują się…duże 
pomarańczowe dynie, różnej 
wielkości kamienie, kolorowe 
kwiaty i pięknie wystrzyżone 
krzewy. Wszystko bardzo ład-
nie komponuje się w  całość. 
Autorem tej ekspozycji jest 
właśnie Henryk Kwiatkowski, 
który podkreśla, że uwielbia 
spędzać swój wolny czas przy 
wymianie poszczególnych 
elementów i  sprawia mu to 
bardzo dużo satysfakcji. – 
Pomysły same przychodzą 
mi do głowy. Lubię dużo 
jeździć po okolicznych lasach 
i  stamtąd przywożę sporo 
rzeczy do mojej dekoracji. 
To, co w  danym momencie 
akurat wpadnie mi w  oko – 
wyjaśnia. Jak zaznacza, nie 
miał do końca pewności, że 

to co robi, spodoba się sąsia-
dom. Teraz, po wielu latach, 
wszyscy już przyzwyczaili się 
do jego pomysłów i  pytają, 
jakie nowe elementy będą tam 
posadowione. 

– Cieszę się, że wielu oso-
bom moja dekoracja przypadła 
do gustu i że nie jest niszczo-
na. Staram się systematycznie 
ją wymieniać, by było cieka-
wiej. Wielokrotnie widziałem, 
jak pod mój blok przychodzą 
małe dzieci z rodzicami i robią 
sobie tam zdjęcia – dodaje. 

Henryk Kwiatkowski dba 
również o  wizerunek Pu-
blicznego Przedszkola nr 2 
w Strzegomiu. Sadząc tam m. 
in. kwiaty i efektownie podci-
nając krzewy, sprawia, że oto-
czenie jest bardziej przyjazne 
i życzliwe dla przedszkolaków 
i  pracowników tej placówki 
oświatowej. Innymi jego pa-
sjami są: wędkarstwo i grzybo-

branie, a o złowionych rybach 
i zebranych grzybach mógłby 
rozmawiać godzinami. 

Pan Henr yk apeluje do 
wszystkich, by dbali o  swoje 
najbliższe otoczenie, bo wte-
dy jest nie tylko ładniej, ale 

wpływa to pozytyw-
nie na nasze ży-
cie. Już niedługo 

obiecał zmia-
nę dekoracj i . 
Trzymamy go 
za słowo!

tW

mieszka w bajkowej scenerii
Pomysłów mu nie brakuje. – Lubię dużo jeździć po okolicznych lasach i stamtąd przywożę sporo rzeczy do mojej dekoracji – mówi Henryk Kwiatkowski

N a s i  b i -
bliotekarze 
p o l e c a j ą 
książki. Tym 
razem „Tań-
cząc na roz-
bitym szkle” 
Ka Hancock. 
Wstrząsająco 
szczery por-

tret małżeństwa zmuszonego 
do walki z  przeciwnościami 
losu, które zamiast je rozdzielić, 
dają mu wielką siłę.

Lucy Houston i  Mickey 
Chandler pewnie wcale nie 
powinni się w sobie zakochiwać, 
a  tym bardziej myśleć o  mał-
żeństwie. Oboje są obciążeni 
genetycznie – on cierpi na cho-
robę afektywną dwubiegunową, 
kobiety w jej rodzinie jedna po 
drugiej zapadają na raka piersi. 
Kiedy jednak w dniu dwudzie-
stych pierwszych urodzin Lucy 
drogi jej i Mickeya przecinają 
się, oboje wiedzą, że to spotkanie 
odmieni ich życie. Pełni obaw 
i  wątpliwości, Lucy i  Mickey 
są gotowi zrobić wszystko, by 
ich związek przetrwał. Oboje 
przyrzekają sobie wierność 
i  cierpliwość. Jak w  każdym 
małżeństwie, zdarzają im się 
lepsze i  gorsze – a  czasami 
koszmarnie złe – dni.

Załamani kolejnym nawrotem 
choroby, podejmują dramatyczną 
decyzję: nigdy nie będą mieć 
dzieci. Kiedy jednak Lucy podczas 
rutynowej kontroli dowiaduje się, 
że jest w ciąży, reguły przestają się 
liczyć, a Lucy i Mickey muszą na 
nowo zdefiniować swój związek. 

elżbieta Gadula - Biblioteka 
Publiczna w Jaroszowie 

„Tańcząc na rozbitym szkle”

Uroczystości rozpoczną się 
mszą św. o  godzinie 12:00 
w  Bazylice Mniejszej pod 
przewodnictwem biskupa 
świdnickiego ks. Ignacego 
Deca w asyście Kampanii Na-
rodowej Wojska Polskiego-X 
Brygady Logistycznej w Opo-
lu w  intencji Ojczyzny, po 
której uczestnicy przejdą pod 
pomnik I. J. Paderewskiego, 
gdzie odbędzie się uroczyste 
wciągnięcie flagi na maszt 
oraz Apel Pamięci, a następnie 
złożenie kwiatów i wiązanek 
pod pomnikiem. O godzinie 
15:00 zapraszamy do Strze-
gomskiego Centrum Kultury, 
gdzie będzie można zobaczyć 
program patriotyczny w wy-
konaniu Zespołu Folklory-
stycznego Kostrzanie, zespo-
łu Retro, Józefa Kuźmy oraz 
przedstawicieli sekcji pianina 
i  skrzypiec z  SCK. Zostaną 
również wręczone Honorowe 

Tytuły „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”. Strzegomskie 
obchody święta niepodległości 

uświetni gwiazda wieczoru 
Ewa Bem – wstęp wolny. 

szczegóły piątkowej uroczysto-
ści na str. 12.

Święto niepodległości w pięknej oprawie
Strzegomskie Święto Niepodległości uświetni gwiazda wieczoru Ewa Bem nowa wystawa  

w Gross-rosen
„Polacy – Ukraińcy 1943-

1945. „Antypolska akcja” OUN 
i UPA Bandery, rzeź wołyńsko-
galicyjska w dokumentach ukra-
ińskich” – to tytuł nowej wysta-
wy czasowej prezentowanej od 
11 października br. w Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Ekspozycja dokumentuje 
krwawy konflikt w  historii 
stosunków polsko-ukraińskich 
– wydarzeń, które po dziś dzień 
wywołują żywe emocjonal-
ne reakcje. Porusza ona wiele 
trudnych aspektów, m. in. po-
stawę Ukraińców we wrześniu 
1939 r., działalność polskiego 
i ukraińskiego podziemia oraz 
przyczyny i  przebieg mordów 
dokonanych przez Organi-
zację Ukraińskich Nacjona-
listów – Ukraińskiej Armii 
Powstańczej (OUN – UPA) na 
polskiej ludności Wołynia i Ga-
licji Wschodniej. Niezwykle 
ciekawy materiał ekspozycyjny 
stanowią ukraińskie dokumenty 
oraz materiały archiwalne.

Wystawę prz ygotowało 
Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w  Lublinie. 
W Muzeum Gross-Rosen bę-
dzie ją można zobaczyć do 
końca lutego 2017 r.

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

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Henryk Kwiatkowski ze Strzegomia udowadnia, że dzięki swoistej wrażliwości na przyrodę, pasji i zaangażo-
waniu można zmienić swoje najbliższe miejsce zamieszkania, niejednokrotnie nudne i bez wyrazu, w kolorową 
przestrzeń, która wzbudza zainteresowanie nie tylko samych sąsiadów, ale też wielu przechodniów.

Ewa Bem - „pierwsza dama polskiego jazzu”; swoją karierę artystyczną 
rozpoczęła w 1969 r. a obecnie współpracuje z czołówką polskich muzyków 
jazzowych. Jej występy mogli podziwiać nie tylko mieszkańcy Polski, ale także 
obywatele Kuby, Indii, Szwecji, czy innych państw skandynawskich i państw 
Europy Zachodniej oraz USA. Prywatnie żona Ryszarda Sibilskiego i matka 
dwóch córek. 

Burmistrz Strzegomia, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców naszej gminy na wspólne święto-
wanie 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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Wypadł z trasy
Rywalizacja podczas 50. Rajdu Dolnośląskiego była niezwykle zacięta, ale także bardzo nieprzewidywalna

Strzegomianin Patryk Wal-
czuk osiągnął kolejne znaczące 
wyniki w rywalizacji kultury-
stów i ma szansę wystąpić na 
listopadowych Mistrzostwach 
Świata w Fitness. 

Na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w kategorii Fitness Pla-
żowe do 178 cm, które odbyły 
się w dniach 8-9 października 
br., zajął 3. miejsce. Zawody 
odbyły się na najwięk-
sz ych tar-
gach fitness 
w Polsce – 
FIWE. W 
jego kate-
gorii wystar-
t o w a ł o  1 6 
zawodników.

Tydzień później Patryk 
Walczuk wystartował w Pu-
charze Polski w Kulturystyce 
i Fitness w Mińsku Mazo-
wieckim i ponownie świetnie 
się spisał, plasując się na 2. 
miejscu. Dodatkowo zajął 3. 
lokatę w tzw. superfinale, gdzie 
wystąpiło po 6 najlepszych 
zawodników z dwóch kategorii 
wzrostowych.

- Zawody były eliminacja-
mi do Mistrzostw Świata w 
Fitness, które odbędą się w 
dniach od 11 do 13 listopada 
br. w Białymstoku. Aktualnie 

czekam na informację zwią-
zaną z powołaniem do kadry 
narodowej na te mistrzostwa - 

informuje strzegomski 
kulturysta.

tW

Pod sporą presją przed 50. 
Rajdem Dolnośląskim stała 
załoga Paweł Krysiak/Paweł 
Gacek, reprezentująca barwy 
Automobilklubu Ziemi Kłodz-
kiej. Po awarii Forda Fiesty R2 
podczas poprzedniej rundy 
Castrol Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski, zawodnikom szczegól-
nie zależało na tym, aby z jak 
najlepszej strony zaprezento-
wać się podczas domowych 
zawodów. 

Przystępując do 50. Rajdu 
Dolnośląskiego, Paweł Krysiak i 
Paweł Gacek planowali szybkie 
tempo, dynamiczną jazdę, ale 
przede wszystkim osiągnięcie 
mety. I to zadanie okazało się 
niemożliwe. Na pierwszym od-
cinku specjalnym, czyli Między-
lesiu uzyskali satysfakcjonujący, 
drugi czas w klasie 4F. Na dru-
gim – Boboszowie triumfowali 
w tzw. międzyczasach. - Nie-

stety na ok. 10 kilometrze oesu 
Boboszów, na którym mieliśmy 
naprawdę dobre tempo, nie 
udało się hamowanie do lewego 
dwójkowego zakrętu, opona nie 
skleiła. Wpadli-
śmy w niezbyt 
głęboki rów, ale 
pechowo, bo był 
tam spory głaz, 
który zdewasto-
wał nam zawie-
szenie. Uszko-
d z e n i e  by ł o 
tak poważne, 
że utknęliśmy 
tam na dłuższy 
czas – opowiada 
Paweł Krysiak. 
- Dalsza jaz-
da nie była już 
możliwa. Ser-
decznie gratu-
lujemy załodze 
Rafał Kręcioch 
i Tomasz Bor-

ko zapewnienia sobie tytułu Mi-
strzów Polski w 4F, to zasłużone 
zwycięstwo! – dodaje. 

Rywalizacja podczas 50. 
Rajdu Dolnośląskiego była 
niezwykle zacięta, ale także 
bardzo nieprzewidywalna. Na 
liście zgłoszeń 5. rundy Ca-
strol Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 

Polski, rozgrywanej w dniach 
6-8 października widniały 63 
teamy. Ostatecznie na mecie 
sklasyfikowano zaledwie 39 
załóg. 

- Za dotychczasowe wsparcie 
chciałbym podziękować m. in. 
gminie Strzegom – dodaje nasz 
kierowca.

red

Walczuk z kolejnymi sukcesami

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 40, AM – 1, Obr. Go-
czałków Górny, położona 
w Goczałkowie Górnym, 
o powierzchni 0,0400 ha 
(Na powyższej nieruchomo-
ści znajduje się staw).
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00071732/4. Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno – zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-

na, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów uchwa-
lonego uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 3 grudnia 2004 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 3 WS 2 te-
reny wód powierzchniowych 
śródlądowych, 3 RM 3 zabu-
dowa zagrodowa w gospo-
darstwach rolnych hodowla-
nych i ogrodniczych , strefa 
B ochrony konserwatorskiej. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 9.500,00 zł
Wadium - 950,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 01.12.2016 r. o godz. 
900 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 

sala nr 29.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
28.11.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (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 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

zabudowa zagrodowa, staw – Goczałków Górny

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):
Kolejne mecze w sezonie: 
Sparta Grębocice - AKS 2:1, AKS – Karkonosze Jelenia Góra 2:2, 
Orla Wąsosz – AKS 0:0, AKS – Granica Bogatynia 10:1
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Zagłębie II Lubin  10 26
2. Apis Jędrzychowice  10 22
3. Orkan Szczedrzykowice  10 21
4. AKS Granit Strzegom S. A.  10 18
5. Stal Chocianów  10 17
6. Orla Wąsosz  10 16
7. Karkonosze Jelenia Góra  10 15
8. Sparta Grębocice  10 14
9. Włókniarz Mirsk  10 13
10. Chrobry II Głogów  10 13
11. Piast Wykroty  10 11
12. Nysa Zgorzelec  10 9
13. GKS Warta Bolesławiecka  10 7
14. Zamet Przemków  10 7
15. Lotnik Jeżów Sudecki  10 7
16. Granica Bogatynia  10 6

• Wyniki piłkarskie • Wyniki piłkarskie • Wyniki piłkarskie • Wyniki piłkarskie •

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
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Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):
Kolejne mecze w sezonie: 
Unia – Błękitni Słotwina 0:0, Unia – Zieloni Mrowiny 1:0, LKS Wi-
śniowa – Unia 1:3, Unia – Herbapol 2:1
Herbapol – Darbor Bolesławice 0:0, Ślężanka Tąpadła - Herbapol 
2:2, Herbapol – Wenus Nowice 1:0, Unia – Herbapol 2:1
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Granit Roztoka 10 28
2. Unia Jaroszów 10 22
3. LKS Wiśniowa 10 21
4. Płomień Makowice 10 19
5. Czarni Sieniawka 10 16
6. Cukrownik/ Polonia Pszenno 9 14
7. Błękitni Słotwina 10 13
8. Darbor Bolesławice 10 13
9. Zieloni Mrowiny 10 11
10. Ślężanka Tąpadła 9 9
11. Herbapol Stanowice 10 9
12. Delta Słupice 10 9
13. Wenus Nowice 10 9
14. Zryw Łażany 10 1

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):
Kolejne mecze w sezonie: 
Zagłębie Wałbrzych – Sokół 5:1, Sokół – MKS II Szczawno Zdrój 4:1, 
Grom Panków – Sokół 6:1, Sokół – Tęcza Bolesławice 3:1
LKS Piotrowice Świdnickie – Huragan 11:1, Huragan – Wierzbianka 
Wierzbna 2:8, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – Huragan 18:0, 
Huragan – Zagłębie Wałbrzych 0:6
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Wierzbianka Wierzbna 9 25
2. Górnik Nowe Miasto W-ch 9 24
3. Podgórze Wałbrzych 9 24
4. MKS II Szczawno Zdrój 9 18
5. Orzeł Witoszów 9 17
6. Zagłębie Wałbrzych 9 14
7. Sokół Kostrza 9 12
8. Nysa Kłaczyna 9 12
9. Tęcza Bolesławice 9 12
10. LKS Piotrowice Świdnickie 9 12
11. Grom Panków 9 9
12. Błyskawica Kalno 9 4
13. Płomień Dobromierz 9 3
14. Huragan Olszany 9 0

Pechowo, bo już na drugim odcinku specjalnym swoją przy-
godę z 50. Rajdem Dolnośląskim zakończył Paweł Krysiak. 
Kierowca ze Strzegomia niegroźnie wypadł z drogi, ale 
poważnie uszkodził zawieszenie w Fordzie Fiesta R2. 
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o pow. 
129,75 m² położony w budynku 
przy ul. Mikołaja Kopernika 
8 w Kostrzy wraz z udziałem 
3218/10000 w częściach wspól-
nych budynku i prawie własno-
ści 
działki nr 244, AM - 1, Obr. Ko-
strza  o powierzchni 0,0700 ha.
Lokal użytkowy nr 1 składa 
się z:
- sala sprzedaży o pow. 59,53 
m2

- 5 wc o łącznej pow. 6,62 m2 
- wejście o łącznej pow. 5,63 
m2

- biuro o pow. 12,98 m2

 -magazyn o łącznej pow. 26,21 
m2 
- hol o pow. 15,04 m2

- pokój socjalny o pow. 3,74 m2

Cena wywoławcza - 72.000,00 
zł Wadium  - 72.000,00 zł Po-
stąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1130 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 06.10.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020712/6, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 

2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów, uchwa-
lonego przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
5 MN/RM 2 – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i zagro-
dowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 24.11.2016 r. 
w godzinach od 1030 do 1045.
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  28.11.2016 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 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej 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 przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne 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 przeprowa-

dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(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 nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
budynkiem niemieszkalnym 
działka nr 1503/1, AM – 14, 
obr. 3, o powierzchni 0,0189 
ha położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Kościelnej 14a 
Powierzchnia użytkowa budyn-
ku wynosi 407 m2 Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019535/1. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 116/2001 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21 listopa-
da 2001 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części 
miasta Strzegom, obejmującej 
obszar staromiejski, w grani-
cach strefy ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej przedmiotowa nie-
ruchomość oznaczona jest sym-
bolem 32 MW – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 06.10.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 235.400,00 zł
Wadium - 24.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych 
nieruchomość udostępniona 
będzie do oglądania w dniu 
24.11.2016 r. w godzinach od 
1100 do 1115.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.11.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie 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 przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
267/2, AM – 1, Obr.Kostrza, 
położona w Kostrzy, przy uli-
cy Stefana Żeromskiego gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,2134 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00005820/5. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem MN/RM 4 - zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa, granica terenu gór-
niczego.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 69.300, zł
Wadium - 7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 06.10.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.11.2016 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 wygra 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 odwoła-
nia 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i 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 prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
113, AM – 17, Obr.4, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kopalnianej gmina Strze-
gom o powierzchni 0,9555 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020746/3. Część dział-
ki nr 113, AM-17, Obr.4 obcią-
żona jest prawem osób trzecich 
do użytkowania w związku z tym 
przyszły nabywca zrzeka się 
wszelkich roszczeń z tytułu – za-
jęcia, wady nieruchomości teraz 
i w przyszłości. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
PE tereny związane z eksplo-
atacją kopalin.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 284.000,00 zł
Wadium - 28.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 06.10.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.11.2016 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 wygra 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 odwoła-
nia 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i 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 prze-
targu.

Kostrza, ul. Kopernika 8

Budynek niemieszkalny - ul. Kościelna 14a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
i zagrodowa - Kostrza Tereny związane z eksploatacją kopalin
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Lokal mieszkalny - Brzegowa 71 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna – ul. szarych szeregów

zabudowa garażowa – Jaroszów BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnic-
ka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar Ka-
tynia, Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, 
Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, Starzyń-
skiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, Winogronowa, Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Gro-
chotów, Jaroszów 
, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowi-
ce, Stawiska,

Goczałków , 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, Graniczna, 
Kostrza, Rogoź-
nica, Tomkowice, 
Wieśnica , Żelazów, 
Żółkiewka,

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł

Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1320 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1340 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w gminie Strzegom uchwalone-
go uchwałą Nr 84/16 Rady Miej-

skiej w Strzegomiu z dnia 24 
sierpnia 2016 r. powyższe nie-
ruchomości oznaczone są sym-
bolem 6 MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 06.10.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.11.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
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 przypad-
ku 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 za-
warta 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 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 
8560-543, 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 zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 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, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr 
275/B/2016, 276/B/2016, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 20 
października 2016 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 277/B/2016, Nr 
278/B/2016, Nr 279/B/2016, 
Nr 280/B/2016, Nr 281/B/2016  
Burmistrza Strzegomia z dnia 
24 października 2016 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego stanowiące-
go mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
84,90 m² położony w budyn-
ku przy ul. Brzegowa 71 
w Strzegomiu wraz z udzia-
łem 1856/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności działki nr 180, AM 
- 22, Obr. 5  o powierzchni 
0,1159 ha. Dla lokalu urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00083445/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 2 skła-
da się z:
- pokoju o pow. 29,10 m2

- pokoju o pow. 22,50 m2

- kuchni o pow. 17,60 m2

- przedpokoju o pow. 6,20 m2

- łazienki o pow. 4,80 m2

- pomieszczenie gospodar-
czego o pow.4,70 m2

oraz pomieszczenia przyna-
leżnego – pomieszczenie go-
spodarcze na I piętrze budyn-
ku o pow. 2,20 m2, komórka 
o pow. 6,20 m2 
Cena wywoławcza - 64.800,00 
zł Wadium  - 6.500,00 zł Po-
stąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 01.12.2016 r. o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 65/14 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 

29 września 2014 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 5 M/U teren 
zabudowy mieszkaniowej 
z usługami w części obiekt 
wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków. Strefa ochrony kon-
serwatorskiej historycznego 
układu ruralistycznego, obser-
wacji archeologicznej. Obszar 
wymagający ochrony przed 
zalaniem.
Dla osób zainteresowa-
nych lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
24.11.2016 r. w godzinach 
od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpła-
ta 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  
28.11.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej 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.
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 nieru-
chomości (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 odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
siódmy przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Szarych Szeregów 
o powierzchni 0,6921 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 320.000,00 zł
Wadium - 32.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 01.12.2016 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
15.10.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 17.12.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.02.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.05.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Piąty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Szósty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 

zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
E.19.MW/MN – tereny pod 
zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28.11.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
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Przetarg ograniczony – działka rolna w strzegomiu

zabudowa garażowa - Jaroszów

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowa-
na nr 138/10, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1400 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowa-
na nr 138/21, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0029 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-

mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 2.200,00 zł
Wadium - 220,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1420 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowa-
na nr 138/22, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1440 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowa-
na nr 138/23, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0029 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 2.200,00 zł
Wadium - 220,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 1500 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego obrębu 
wsi Jaroszów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek w gminie 
Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem 
6 MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzin-
nej.
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.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
28.11.2016 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 wygra 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. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 

bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, 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 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2015 r. , 
poz.1774 z późn. zm.) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
359/2, AM – 35, Obr. 5 poło-
żona w Strzegomiu, gmina 
Strzegom o powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,3869 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020749/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Klasa gruntu:
- R IIIb – 0,3838 ha,
- R IVb – 0,0031 ha.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 5 miasta Strzegom 
uchwalonego uchwałą Nr 65/14 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 2 R uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 

z późn. zm.). Warunki przetar-
gowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnic-
twa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgło-
szenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez bur-
mistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przed-
miot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-

świadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwali-
fikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące dzia-
łalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz wa-
runkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrze-
żeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – pod-
stawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 
1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 922);
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 01.12.2016 r. – dz. nr 
359/2, AM- 35, Obr.5” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 

21.11.2016 r. do godz. 15.45 
w Wydziale Obsługi Interesan-
tów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych doku-
mentów nie zostaną dopusz-
czone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
23.11.2016 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 24.400,00 zł (słow-
nie: dwadzieścia cztery tysiące 
czterysta złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
2.500,00 zł (słownie dwa tysią-
ce pięćset złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 28.11.2016 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . 
Na dowodzie wpłaty należy 

wpisać: „wadium – dz. nr 
359/2, AM-35, Obr.5”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
01.12.2016 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetar-
gu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wyso-

kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl
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