
Atrakcji dla każdego z pewno-
ścią nie zabraknie! W programie 
ŚGS: prezentacje amatorskich 
grup artystycznych i  dorobku 
branży kamieniarskiej, bieg ulicz-
ny „Strzegomska 12”, Giełda 
Minerałów, Turniej szachowy 
i gier komputerowych o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miej-

skiej, popisy historycznych grup 
rekonstrukcyjnych oraz koncerty 
gwiazd, tj. Wilków, Małgorzaty 
Ostrowskiej, O. S. T. R., Mrozu 
czy też Gabi Gold. 

Szczegóły na plakacie zamiesz-
czonym na stronie 12.

Relację z  imprezy – tak jak 
przed rokiem - będzie można 

zobaczyć na antenach 
ogólnopolskich tele-
wizji TVN 24 i TVN 
Meteo Active w for-
mie audycji „Prognoza 
pogody – wyjazdowa”. 
Prezenterem pogody 
będzie znany i lubiany 
Tomasz Wasilewski.

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Kopuła lśni

Specjalistyczna firma wy-
myła powierzchnię kon-
strukcji i okien zespolonych 
hełmu oraz oczyściła z ro-
ślinności ściany okalające 
taras widokowy Wieży Tar-
gowej 
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StrzeGom
Azbest  
do usunięcia 

W 2016 roku firma Eko-
Mix z Wrocławia usunie 
z terenu gminy Strzegom 
wyroby zawierające azbest. 
Kto za to zapłaci? 
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StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 8

W sKrócie:

Po remoncie 

Do użytku została już 
oddana droga w  Goczał-
kowie Górnym, która do-
czekała się gruntownego 
remontu. 

słupki 

Przy ulicy Niepodległo-
ści w  Strzegomiu usta-
wiono słupki drogowe, by 
kierowcy nie parkowali na 
terenach zielonych i  nie 
niszczyli ich kołami aut. 

objazdy! 

Przypominamy wszyst-
kim kierowcom o  obo-
wiązujących objazdach 
w związku z remontem ulic 
Kościuszki, Ofiar Katynia 
i  Promenada w  Strzego-
miu. 
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Pierwszy weekend czerw-
ca br. upłynął wszystkim 
mieszkańcom naszej gmi-
ny i zaproszonym gościom 
na sportowo. A to za spra-
w ą  w i e l k i e g o  o t w a r c i a 
strzegomskich stadionów 
i mnóstwa imprez towarzy-
szących temu wspaniałemu 
i niepowtarzalnemu wyda-
rzeniu.

W trakcie 3-dniowych ob-
chodów (3-5 czerwca br.) 
każdy wielbiciel sportu mógł 
znaleźć coś dla siebie. Odbyły 
się liczne mecze piłkarskie 
i  siatkarskie w  różnych ka-
tegoriach wiekowych, „Mi-
tyng Lekkoatletyczny” dla 
uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych, „Turniej 
Przedszkolaka” z udziałem 6 
placówek oświatowych, biegi 
i  test Coopera, pokazy judo 
i łucznictwa, gminne zawody 
sportowo-pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
gminy Strzegom i wiele, wiele 
innych. W  niedzielę kolejny 
już raz został zorganizowany 
Festyn Dziecięcy pn. „Wspól-
nie przeciw uzależnieniom”, 
gromadząc całe rodziny. Na 
jego zakończenie wystąpił 
legendarny zespół „Czerwone 
Gitary”, który zaśpiewał swo-
je największe przeboje. 

Wśród gości piątkowej ce-
remonii otwarcia strzegom-
skich stadionów byli m. in.: 
wicewojewoda dolnośląski 
- Kamil Krzysztof Zieliń-
ski, dwukrotny mistrz świata 
w rzucie młotem – Paweł Faj-
dek, były zawodnik i obecnie 
trener siatkówki – Krzysztof 

Stelmach oraz dziennikarz 
TVP Sport – red. Jacek Ku-
rowski. Do Strzegomia przy-
jechali także przedstawiciele 
miasta partnerskiego – Pavul-
lo nel Frignano z  Włoch na 
czele z byłym burmistrzem – 
Vito Tedeschinim. Dodajmy 
jeszcze, że relację i  wywiady 
na żywo ze stadionu prze-
prowadzało Radio Wrocław, 
a  najbardziej  zasłużonym 
działaczom i  sympatykom 
AKS-u  Strzegom wręczono 
Odznaki Honorowe Dol-
nośląskiego Związku Piłki 
Nożnej.

Zaproszeni goście byli pod 
wrażeniem zmodernizowa-
nych stadionów i gratulowali 

realizacji inwestycji. – Cieszę 
się, że ta inwestycja została 
zakończona. Jestem przeko-
nany, że będzie ona służyła 
naszym mieszkańcom, mło-
dzieży i  nie tylko. Bardzo 
serdecznie wszystkim dzię-
kuję za współpracę przy tym 
dziele i  cieszę się, że mamy 
taki dzień w  Strzegomiu – 

mówił burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.  

Piękne i nowoczesne obiekty 
zostały oddane do użytku. Zna-
jąc pasję i  zamiłowanie miesz-
kańców gminy Strzegom do 
uprawiania sportu i rekreacji, nie 
ma żadnej obawy, że pozostaną 
one puste i niewykorzystane.

tW

Stadiony otwarte!

Święto Granitu strzegomskiego

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem zmodernizowanych stadionów i gratulowali realizacji inwestycji

Na scenie w Rynku wystąpią m. in.: Wilki, Małgorzata Ostrowska, O. S. T. R., Mrozu i Gabi Gold

W ramach modernizacji OSiR-u wyremontowano dwa boiska 
piłkarskie z zadaszonymi trybunami, powstała profesjonalna 
bieżnia, rzutnie i skocznie lekkoatletyczne. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 6 mln zł, z czego 2,1 mln zł pochodziło z dotacji 
udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Poniżej plan wejść na żywo:
18.06
TVN 24 – 10.25, 11.22, 12.50, 13.50
TVN Meteo Active – 10.52, 11.52, 13.00, 14.00
19.06
TVN 24 – 10.25, 13.50, 14.23, 15.20
TVN Meteo Active – 10.00, 10.52, 11.52, 13.00

Już za tydzień (17-19 czerwca br.) rozpoczyna się kolejna edycja najważniejszej 
imprezy plenerowej w  gminie Strzegom – Święto Granitu Strzegomskiego. 
Trzydniowe obchody jak zwykle dostarczą niezapomnianych wrażeń. 
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inFOrmAcJA i  
BezPieczeŃsTWO

1 czerwca obchodzony był 
Dzień Dziecka. Także w gminie 
Strzegom tę datę traktuje się 
wyjątkowo. Szkoły i przedszko-
la, jak co roku, przygotowały 
dla najmłodszych mnóstwo 
atrakcji. Nie zabrakło festy-
nów, wspólnej zabawy, wycie-
czek oraz upominków, którymi 
zostały obdarowane dzieci. 
Rodzice dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 2 odegrali na-
tomiast przedstawienie „Piotruś 
Pan”, wprawiając publiczność w 
zachwyt. To był pełen radości 
dzień. 

red

Dzień Dziecka w gminie
Redakcja „Gminnych Wiadomości Strzegom” życzy małym strzegomianom spełnienia wszystkich marzeń, beztroskiego dzieciństwa

Wyślij sms!
Jeśli chcesz bezpłatnie 

otrzymywać wiadomości 
SMS z informacjami o: zagro-
żeniach takich jak: wichury, 
gwałtowne burze, powodzie 
katastrofy; awariach: prądu, 
gazu, wody;  imprezach 
kulturalnych i sportowych; 
bezpłatnych badaniach le-
karskich i programach zdro-
wotnych; edukacji szkolnej i 
przedszkolnej; sesjach Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

wyślij SMS* o treści

Tak.dsw06
na numer:

661 000 112

Dwaj mieszkańcy Strzego-
mia w ostatnim czasie awan-
sowali na ważne stanowiska. 
St. kpt. Waldemar Sarlej 
został nowym komendantem 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Jaworze. Dotychczas pełnił 
funkcję naczelnika Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
KP  PSP  w  Ś widn i c y.  
O bowiązki  komen-
danta powiatowego 
policji w Świdnicy 
natomiast zosta-
ł y  powie r z one 
nadkomisarzo-
wi Andrzejowi 
D o b i e s o w i . 
P r z y p o -
mnijmy, że 
wcześn ie j 

Andrzej Dobies był komen-
dantem Komi-

sariatu Policji 
w Strzego-
miu. Gratu-
lujemy! 

 red

Awanse strzegomian

Koncert rozpoczął strze-
gomski tenor – Józef Kuź-
ma. „Ave Maria” i inne pie-
śni zabrzmiały szczególnie 
donośn ie  w  murach  XI-
V-wiecznego kościoła. Jako 
pierwsi wystąpili „Olszania-
cy” z wierszem „Modlitwa” w 
wykonaniu Heleny Sołowij. 
Reprezentanci gospodarzy 
jak zawsze śpiewali pięknie 
pieśni „Czarna Madonna” 
czy „Alleluja”. Zaśpiewały 
również dwie małe solistki 
– Asia i Ala, wnuczki Zofii 
Cholewy, kierownika „Ol-
szaniaków”.

Na występy przyjechały tak-
że zespoły – „Żarowianie” 
z Żarowa, „Cicha Woda” z 
Udanina, „Dobromierzanie” z 
Dobromierza, „Woliborzanki” 
z Woliborza, „Jugowianie” z 
Jugowej, „Stolczanki” ze Stolca, 
„Braszowiczanki” z Braszowic, 
„Dzikowianki” z Dzikowa oraz 
„Kądziołeczka” z Lutomi.

Dodajmy, że w przeglądzie 
wzięły udział zarówno małe 
dzieci – np. akordeonista z 
Jugowej, jak i starsze osoby 
– m. in. 84-letnia akorde-
onistka ze Stolca.

red

Śpiewali ku czci Boga i św. Jana Pawła ii
Wystąpiły także dwie małe solistki – Asia i Ala, wnuczki Zofii Cholewy, kierownika „Olszaniaków”

System komunikacji zbiorowej 
oraz powiadamiania kryzyso-
wego SISMS został zakupiony 
przez gminę Strzegom oraz 
PZU.
*Opłata za wysłanie wiadomo-
ści SMS jest zgodna z twoim 
planem taryfowym. Wysłanie 
wiadomości SMS o zdefiniowa-
nej treści oznacza akceptację 
regulaminu dostępnego na 
stronie www.sisms.pl.

Organizatorami przeglądu był zespół „Olszaniacy”, wspomagany 
przez radną i sołtysa Olszan w jednej osobie – Stanisławę Gór-
ską, Radę Sołecką wsi Olszany, sponsorów oraz niezawodne 
panie: Marię Kotabę, Barbarę Sułek, Ewę Bobolę i Alicję Ja-
błońską. Obsługą techniczną zajęło się Strzegomskie Centrum 
Kultury, a koncert prowadziła Elżbieta Pienio.

W piękną majową niedzielę (22.05) do Olszan zjechały 
już po raz ósmy zespoły folklorystyczne z bliższej i dalszej 
okolicy, by uczestniczyć w przeglądzie pieśni religijnych. 
Był to wyjątkowy dzień również dlatego, że w Niedzielę 
Trójcy Świętej przypada patronalne święto kościoła w 
Olszanach. 
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Maj – czerwiec 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

05.06 – 11.06 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

12.06 – 18.06 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

19.06 – 25.06 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

Kiedy dyżury naszych aptek? złóż wniosek o stypendium!
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

Zapraszamy uczniów i stu-
dentów do składania wnio-
sków za wybitne osiągnięcia 
do 15 czerwca 2016 r.

 - Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnię-
cia w  konkursach i  olim-
piadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powia-
towych dotyczące laureatów, 
jak i finalistów, a także inne 
wybitne sukcesy wykraczające 

ponad przeciętne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury, 
sportu, muzyki, plastyki, li-
teratury itp. – mówi Anna 
Góralska, zastępca naczelni-
ka Wydziału Oświaty. Celem 
stypendiów jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów 
i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. Wnio-
ski można pobrać w Wydzia-
le Obsługi Interesantów (pok. 
nr 15) lub na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl. 

red

W Strzegomiu – u Architektów 
Stomatologii – pojawił się nowy 
tomograf, który ma zastosowanie m. 
in. w chirurgii szczękowej i ortopedii. 
Model ten uznawany jest za najlepszy 
na świecie. Jest to jedyny tomograf o 
tak zaawansowanej technologii, dzięki 
której minimalizowana jest dawka 
promieniowania, co jest najważniejsze 
z punktu widzenia pacjenta. Warto 
podkreślić, że w chwili obecnej jest to 
jedyne takie urządzenie na Dolnym 
Śląsku, w Polsce jest ich tylko 5.

red 

Po zakończonej euchary-
stii, którą odprawił ks. prałat 
Marek Babuśka, uczestnicy 
uroczystości przemaszero-
wali pod miejscową strażnicę 
OSP, gdzie wciągnięto flagę 
związku na maszt, następnie 
miał miejsce meldunek 
dowódcy uroczystości 
Adama Salwowskiego 
do burmistrza Strze-
gomia - Zbigniewa 
Suchyty. 

Druga część obcho-
dów – urocz ysta 
akademia odbyła 
s ię  w  świet l icy 
wiejskiej, gdzie 
miał miejsce m. 
in . krótki  pro-
gram artystyczny 
w wykonaniu naj-
młodszych straża-
ków z  Tomkowic. 
Punktem kulmi-

nacyjnym było wręczenie od-
znak, medali oraz pamiątek dla 
osób zasłużonych (odznaczeni 
w ramce). Po zakończeniu aka-
demii zaproszono wszystkich 
na poczęstu-
nek, który na 
świeżym po-

wietrzu przygotowała aktywna 
młodzieżowa 
d r u ż y n a 
pożarni-

cza z  tomkowickiej jednostki 
OSP. - Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i  wspólne świę-
towanie naszego jubileuszu - 
podkreślają organizatorzy jubi-
leuszowych obchodów. W tym 
samym dniu na terenie boiska 

sportowego w  Tomkowi-
cach odbył się „Strażacki 

Dzień Dziecka”. Naj-
młodszym zapew-
niono wiele atrak-
cji: m. in. dmu-
chany plac zabaw, 
pianę party, spo-
tkanie z  bajko-
wymi maskotami, 
przejażdżkę sa-
mochodem po-
żarowym, pokazy 
sprzętu strażac-
kiego i  konkursy 
z nagrodami.
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65-lecie OsP Tomkowice
Punktem kulminacyjnym było wręczenie odznak, medali oraz pamiątek dla osób zasłużonych

Place zabaw są miejsca-
mi szczególnymi, ponieważ 

korzystają z nich najmłodsi, 
których bezpieczeństwo po-

winno być nas szczególnie 
ważne. W  ostatnim czasie 

dewastacji uległo ogrodzenia 
na placach zabaw w  Go-
czałkowie i   Goczałkowie 
Górnym. Uszkodzono tak-

że elementy zabawowe. Na 
sz częśc ie  szkody zosta ł y 
szybko naprawione. Ape-
lujemy jednak o  rozsądek 

i przypominamy, że każdy akt 
wandalizmu zgłaszany jest 
policji, która karze sprawców 
takich czynów. 

Wandale zniszczyli place zabaw na wsiach 
Zdewastowano ogrodzenia na placach zabaw w Goczałkowie i Goczałkowie Górnym. Uszkodzono także elementy zabawowe, które szybko naprawiono

Kopuła lśni czystością

W ostatnim okresie Wieża 
Targowa – jeden z  najważ-
niejszych zabytków Strze-
gomia – przeszła zabiegi 
pielęgnacyjne. Specjalistyczna 
firma wymyła powierzchnię 
konstrukcji i  okien zespolo-
nych hełmu oraz oczyściła 
z  roślinności ściany okala-
jące taras widokowy wieży, 
o łącznej powierzchni 264,56 
m kw.

Prace, prowadzone na dużej 
wysokości, wymagały wyspe-
cjalizowanych umiejętno-
ści alpinistycznych, ale jak 
twierdzi Wiesław Kramek, 
który czyścił kopułę Wieży 
Targowej, nie było to zbyt 
trudne zadanie. – Od wielu 
lat specjalizuję się w tego typu 
zadaniach i  posiadam spore 
doświadczenie. Samo czysz-
czenie kopuły nie sprawiło 
mi żadnego kłopotu, miałem 
ty lko trochę obawy, żeby 
zdążyć przed burzą z pioru-
nami. Dodajmy, że Wiesław 
Kramek wcześniej wykonywał 
m. in. prace konserwacyjne 
w  górnych piętrach Bazyliki 
Mniejszej  w  Strzegomiu, 
czyścił kominy, czy też półki 
skalne kamieniołomów.

Koszt zabiegów pielęgna-
cyjnych Wieży Targowej wy-
niósł 3,8 tys. zł brutto.

tW

Odznaka nadana przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – Zbigniew 
Suchyta

Medale nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP we Wrocławiu:
złoty medal „ Za zasługi dla pożarnictwa” - Stanisław Grzegorz Kubiak, Jerzy 
Bauch, Wiesław Ciepluch, Zdzisław Obidowski, Stanisław Kubiak
srebrny medal „ Za zasługi dla pożarnictwa” - Ryszard Banaszak
brązowy medal „ Za zasługi dla pożarnictwa” - Eugeniusz Pitura

Odznaka „Strażak wzorowy” nadana przez prezydium zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP  w Świdnicy:
Remigiusz Grajny, Marcin Jania, Łukasz Kopeć, Agnieszka Kubiak, Marta 
Tobera

Odznaka „Za wysługę lat” nadana przez prezydium zarządu Oddziału Miejsko – 
Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu:
Kazimierz Pękała – 65 lat przynależności do OSP, Zdzisław Obidowski – (40), 
Ryszard Banaszak – (40), Jerzy Bauch – (40), Radosław Jurek – (20), Tomasz 
Kubiak – (20), Stanisław Grzegorz Kubiak – (20), Marcin Kubiak – (15) 

O  swoje nie potrafimy dbać. Świadczą o  tym ostatnie aktu wandalizmu, jakim uległy 
ogrodzenia na placach zabaw w miejscowościach Goczałków i Goczałków Górny. 

Data 28 maja br. była bardzo ważna dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach. W tym dniu 
jednostka obchodziła jubileusz 65-lecia swojego istnienia. 

nowy tomograf 

Wieża Targowa - pierwotna wie-
ża ratuszowa zbudowana w dru-
giej połowie XIV w. zachowała 
się jako jedyny średniowieczny 
fragment zabudowy Rynku. Na 
dachu Wieży renesansowa balu-
strada, wewnątrz dzwon z 1365 r.  
W 1999 r. po 10-letnim remoncie 
postawiono zadaszenie o konstruk-
cji metalowej obłożonej szkłem 
zbrojonym. Wysokość całkowita 
wieży 35,9 m. 
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Członkowie str z e-
gomskiego Związku 
E m e r y t ó w  i   R e n -
cistów 18 maja br. 
wzięli udział w  jed-
nodniowej wyciecz-
ce do Wojsławic k/ 
Niemczy, gdzie m.in. 
zwiedzili ogród bo-
taniczny.

W  wycieczce wzięło 
udział 50 osób. Sprzy-
jająca pogoda pozwoli-
ła zobaczyć przepiękny 
ogród botaniczny AR-
BORETUM. Po zwie-
dzeniu cała grupa spo-
tkała się przy zorgani-
zowanym grillu. - Bar-
dzo miło wspomniany 
tę wycieczkę. Dalsze 
wyjazdy zaplanowano 
w  lipcu br. – podsu-
mowują strzegomscy 
emeryci i renciści.

red

O  kwalifikacji do projektu 
decydował aktualny program 
usuwania azbestu w  gmi-
nie, inwentaryzacja wyrobów 
azbestowych przeprowadzona 
w gminie, deklaracja właści-
ciela posesji o chęci pozbycia 
się wyrobów azbestowych 
w  najbliższym czasie. - De-
cydowała kolejność zgłoszeń. 
O becnie  był y  brane  pod 
uwagę osoby, które zade-
klarowały taką chęć w  2014 
i  część w  2015 r. – wyjaśnia 
Wioletta Wnęk-Soczyńska. 

W ramach zadania wyłonio-
no już wykonawcę, Eko-Mix 
z  Wrocławia, który na zle-
cenie gminy usunie wyroby 
zawierające azbest z  terenu 
gminy Strzegom w 2016 roku. 
Przez usuwanie wyrobów 
zawierających azbest rozumie 
się demontaż tych wyrobów 
z  nieruchomości, oczyszcze-
nie terenu z pyłu azbestowego 
oraz pakowanie, załadunek, 
transport i  przekazanie do 
unieszkodliwienia wytworzo-
nych odpadów azbestowych 

lub (w  przypadku azbestu 
zdeponowanego) pakowanie, 
załadunek, transport i  prze-
kazanie do unieszkodliwie-

nia odpadów azbestowych 
w  postaci zdemontowanych 
wyrobów. 

 red

Wycieczka do Wojsławic

Azbest do usunięcia
W 2016 roku firma Eko-Mix z Wrocławia usunie z terenu gminy Strzegom wyroby zawierające azbest

W  dniach 19 i  21 maja br. 
odbyły się Przeglądy Dorob-
ku Artystycznego Seniorów 
w  Lubaniu i  Świdnicy. Nasz 
zespół wokalno-muzyczny „Re-
tro” uczestniczył w  obu tych 
przeglądach. 

Celem takich spotkań jest 
rozwijanie współpracy kultural-
nej oraz wymiana doświadczeń 
artystycznych uczestników, czyli 
seniorów. Jest to piękna integra-
cja społeczna i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz 
marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych. Dla upa-
miętnienia tych wydarzeń każdy 
uczestnik otrzymał dyplom 
i  statuetkę. - W Lubaniu było 
pięć kategorii przeglądu, w któ-

rych każdy mógł wykazać się 
swoim dorobkiem artystycznym. 
W  Świdnicy także było emo-
cjonująco. Przegląd rozpoczął 
się korowodem wokół Rynku, 
a potem na dużej scenie każdy 
uczestnik przedstawił publicz-
ności przygotowany program. 
Była piękna pogoda i  świetna 
atmosfera. Po prezentacjach na 
scenie wszyscy przeszli do Klubu 
„Bolko”, gdzie po obiedzie była 
wspaniała biesiada. Integracja 
była w  pełni. W  przyszłości 
chętnie będziemy uczestniczyć 
w Przeglądach Dorobku Arty-
stycznego Seniorów – informuje 
Barbara Śmiatacz, kierownik 
zespołu „Retro”.

red

„retro” w Lubaniu i Świdnicy

W 2015 roku Gminna Spółka 
Wodna „Strzegom” wykonała 
konserwację gruntowną rowów 
melioracyjnych o łącznej dłu-
gości 12,599 km i konserwację 
sieci drenarskiej na obszarze 
6,74 ha. Wartość tych robót 
wyniosła blisko 222 tys. zł.  
– Na wykonanie tych prac spół-
ka pozyskała dotację z budżetu 
gminy Strzegom w kwocie 110 
tys. zł i dotację z Dolnośląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu w  kwocie 37 tys. 
zł – mówi Joanna Michalak, 

kierownik Gminnej Spółki 
Wodnej „Strzegom”. W ubie-
głym roku spółce udało się 
rozwiązać zadawnione proble-
my w  kilku miejscowościach. 
W  Wieśnicy obok świetlicy 
wiejskiej odprowadzoną wodę 
z dreny, której wylot znajduje 
się w  zasypanym rowie przy 
drodze gminnej. W  Godzie-
szówku i  Granicy udrożnio-
no nieczynny latami system 
drenarski, a w Olszanach na-
prawiono szkody po pracach 
kanalizacyjnych.

- Dzięki staraniom zarządu 
spółki, Służba Drogowa Po-
wiatu Świdnickiego w 2015 r.  
poddała konserwacji rowy 
przy drodze powiatowej nr 
2888D Stawiska-Olszany 
–Świebodzice w  obrębie wsi 
Olszany, a Dolnośląski Zarząd 

Melioracji i  Urządzeń Wod-
nych we Wrocławiu oddział 
w Świdnicy wykonał konser-
wację potoku Olszańskiego 
w  Olszanach i  Wierzbiaka 
w obrębie Goczałkowa i Gra-
nicznej. 

red

Pracowicie w spółce Wodnej. co udało się zrobić? 
W 2015 r. przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych o długości 12,599 km i konserwację sieci drenarskiej na obszarze 6,74 ha oraz wiele innych zadań

Strzegomscy seniorzy miło spędzili czas przy pięknej pogodzie i wielu ciekawych atrakcjach 

30 maja 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawi-
cieli Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom”, aby podsumować 
działalność spółki za rok poprzedni oraz ustalić budżet 
i plan pracy na rok następny.

Naprawa przepustów pod drogami gminnymi kompleksowo uzupełnia konserwa-
cję rowów melioracyjnych. Urząd Miejski w Strzegomiu w ubiegłym roku wymienił 
7 szt. nieczynnych przejazdów – wyjaśnia Joanna Michalak. Przedstawiciele 
członków spółki jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi. 

Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest. - Dotacja została przyznana w kwocie 29 600,00 zł przy całkowitym 
koszcie zadania, które wyszacowano na kwotę 34 842,69 zł. 85% stanowi dotacja, natomiast 15 % dołoży gmina 
– mówi Wioletta Wnęk-Soczyńska z  Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Mieszkaniec gminy nie zapłaci za te czynności. Jedynym 
kosztem po jego stronie pozostanie wykonanie nowego 
pokrycia dachu. 23 maja 2016 r. odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami, na którym omówiono szczegóły udziału 
tym projekcie. 
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Tegoroczna, czternasta edy-
cja zgromadzi na starcie  czo-
łówkę  światowego wkkw i za-
wita w dniach 22-26 czerwca. 
Zawody odbywać się będą 
na Hipodromie w  Morawie 
i będą pod każdym względem 
rekordowe: w programie aż 7 
międzynarodowych konkur-
sów, na trasie crossu wiele no-
wych przeszkód, zawody będą 
trwały całe pięć dni, a na liście 
zgłoszeń 360 koni oraz aż 10 

jeźdźców z TOP 50 Rankingu 
FEI! W  tym numer jeden na 
świecie - Michael Jung.

- Zgłoszenie nieustannie 
spływają.  Na chwilę obecną 
przyjęliśmy 362 koni z  20 
krajów. Na liście oczekujących 
mamy kolejne kilkanaście koni. 
Najliczniejsze są reprezentacje 
z  Polski, Niemiec i  Włoch 
- mówi Marcin Konarski, 
dyrektor zawodów. - Bardzo 
cieszy nas obecność świato-
wego numeru jeden, ale na 
liście zgłoszeń mamy również 
wiele innych sław światowego 
wkkw: Karin Donckers, Lin-
da Algotson, Ingrid Klim-
ke, Dirk Schrade, Stefano 
Breciarolii, Tim Lips i wielu 
innych. Można śmiało już 
w  tej chwili powiedzieć,  że 
Strzegom Horse Trials to jedne 
z  najpopularniejszych zawo-
dów w Europie. 

Michael Jung jest aktualnym 
mistrzem olimpijskim (Londyn 
2012), mistrzem świata (Ken-
tucky 2010) i  mistrzem Eu-
ropy (Blair Castel 2015, Mal-
moe 2013 i Luhmuhlen 2011) 
oraz zwycięzcą prestiżowego 
Wielkiego Szlema w WKKW. 
Michael Jung przywiezie do 
Strzegomia swoje dwa najlepsze 

konie – Fischerrocana i  Fi-
chertakinou. Na jednym z nich 
planuje start na igrzyskach 
olimpijskich w Rio de Janeiro.

Próba ujeżdżenia została 
podzielona na trzy dni i od-
będzie się w środę, czwartek 
i   piątek, cross został po-
dzielony na dwa dni piątek 
i sobotę.  Skoki  zostaną ro-

zegrane natomiast w czwar-
tek, sobotę i niedzielę. Naj-
ważniejszy konkurs zawodów 
zaliczany do Pucharu Na-
rodów zostanie rozegrany 
w  następującej kolejności: 
piątek – ujeżdżenie, sobota – 
cross, który o godz. 11.00 na 
żywo będzie transmitowany 
do przeszło 30 krajów świata 

i  w  niedzielę - skoki przez 
przeszkody. 

- Mamy nadzieję ze zarówno 
sobotni cross, jak i niedzielne skoki 
ponownie licznie odwiedzi strze-
gomska publiczność  uznawana 
za jedną z najlepszych w Europie.  
W trakcie zawodów nie zabraknie 
także atrakcji pozasportowych dla 
publiczności. W programie mamy 

liczne pokazy, dla najmłodszych 
dmuchane zjeżdżalnie oraz prze-
jażdżki na kucykach. Przed nami 
już niebawem wielkie jeździeckie 
widowisko – podsumowuje Mar-
cin Konarski.

Wszystkim przypominamy 
również, że mieszkańcy gminy 
Strzegom mają bezpłatny wstęp 
na imprezę.

Prezentacje wokalno-ta-
neczne na scenie, konkursy 
z nagrodami, świetne jedze-
nie, zawody i  pokazy spor-
towe, turniej rodzinny, kącik 
ekologiczny, gry i  konkursy 
o  tematyce profilaktycznej, 
finał międzynarodowego tur-
nieju piłkarskiego, układanie 
mozaiki ze strzegomskiego 
granitu – to tylko niektóre 
z nich. Wieczornym gościem 
festynu był legendarny ze-
spół  „Czer wone Gitar y ” , 
który zaśpiewał swoje naj-
większe przeboje. Gorąca 
atmosfera utrzymywała się 
jeszcze przez kilkadziesiąt 
minut w  związku z  losowa-
niem nagród ufundowanych 
przez sponsorów. 

red

strzegom Horse Trials bije rekordy

„Wspólnie przeciw uzależnieniom”

Nie zabraknie atrakcji pozasportowych dla publiczności, w tym najmłodszych. A mieszkańcy gminy Strzegom będą mieli bezpłatny wstęp na imprezę

Dzięki pięknej pogodzie i świetnej atmosferze festyn kolejny raz można uznać za udany. Było radośnie i niezwykle pozytywnie

Największa w Polsce impreza jeździecka - międzynarodowe 
zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzcho-
wego (wkkw) - Strzegom Horse Trials nabrała wielkiego 
rozpędu. 

Pod takim hasłem odbył się 19. Festyn Dziecięcy. Organiza-
torzy – PSP nr 2, Gimnazjum nr 2, Zgromadzenie Zakonne 
Sióstr Elżbietanek, Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Boskiej z Góry Karmel i Strzegomskie 
Centrum Kultury – przygotowali mnóstwo atrakcji i nie-
spodzianek dla całych rodzin.

Program Strzegom Horse Trials:
Środa, 22.06.2016
10.00 Ujeżdżenie

Czwartek, 23.06.2016
9.00 Ujeżdżenie 
10.00 Skoki 
         
Piątek, 24.06.2016
9.00 Ujeżdżenie 
9.00 Cross 

Sobota, 25.06.2016
9.00 Cross 

Niedziela, 26.06.2016
10.30 Skoki 
16.00 Ceremonia zakończenia 
i dekoracja zwycięzców
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Otwarcie stadionów po przebudowie     czyli wielkie święto sportu
Dwa boiska piłkarskie z zadaszonymi trybunami, bieżnia z prawdziwego zdarzenia, rzutnie i skocznie lekkoatletyczne – takiego   kompleksu sportowego będą nam zazdrościć w regionie. Inwestycja kosztowała około sześciu milionów złotych!

Trzy dni pełne atrakcji na świeżym powietrzu, mnóstwo zabawy, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych – tak było podczas otwarcia strzegom-
skich stadionów (3-5.06.2016), które przeszły gruntowną przebudowę za niemal sześć milionów złotych. Do tego wydarzenia na pewno będziemy wracać pamięcią przez następne 
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Otwarcie stadionów po przebudowie     czyli wielkie święto sportu
Dwa boiska piłkarskie z zadaszonymi trybunami, bieżnia z prawdziwego zdarzenia, rzutnie i skocznie lekkoatletyczne – takiego   kompleksu sportowego będą nam zazdrościć w regionie. Inwestycja kosztowała około sześciu milionów złotych!

tygodnie! Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich – tych małych i tych starszych - do korzystania z nowych strzegomskich obiektów sportowych. A tymczasem 
prezentujemy fotoreportaż z wielkiego otwarcia!
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PYTANIE KONKURSOWE TYGO-
DNIA:
W którym mieście odbywa się najważ-
niejszy polski festiwal filmowy?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie otrzymają po-
dwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 
28-29 maja br.
Odpowiedzi należy kierować na adres 
mailowy Strzegomskiego Centrum Kul-
tury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również 
dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwi-
sko i numer telefonu. W  tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefo-
nicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

XIX wiek. Amery-
kański Zachód. Tere-
ny, na które, w poszu-
kiwaniu lepszego ży-
cia i kawałka własnej 
ziemi, wraz z  całym 
dobytkiem oraz rodzi-
nami zjeżdżali osadni-
cy, pragnąc oswoić te 
nieprzyjazne terytoria 
i   budować na nich 
własny świat – świat 
dostatku i rodzinnego 
szczęścia. Niestety, 
rzeczywistość bru-
talnie rozprawia się 
z  tymi mrzonkami. 
Wielu przybyszów 

nie jest w  stanie się zaakli-
matyzować i sprostać trudom 
życia na Zachodzie. Problem 
ów dotyczy zwłaszcza kobiet. 
Nienawykłe do spartańskich 
warunków oraz wyjątkowo 
surowego klimatu, zmuszone 
do pracy ponad siły, nierzadko 
patrzące na chorobę i  śmierć 
swoich dzieci, płacą za ową 
„podróż za marzeniem” wy-
soką cenę. Na tle amerykań-
skiej prerii Swarthout snuje 
przejmującą opowieść o losach 
czterech kobiet, które psy-
chicznie sobie nie poradziły. 
Choć historie ich życia są 
różnorodne, sposób obrony 

przed bezwzględną codzien-
nością ich psychika wybrała 
ten sam – szaleństwo. Strach, 
zimno, rozpacz i wycieńczenie 
spowodowały utratę zmysłów, 
ucieczkę w  stan otępienia 
i  nieświadomości. Teraz ktoś 
musi się nimi zaopiekować 
i  sprostać ciężkiemu zadaniu 
odeskortowania oszalałych 
kobiet w  bezpieczne miejsce. 
I  w  tym momencie na scenę 
wkracza kolejna kobieta – 
silna, niezależna była nauczy-
cielka, stara panna Mary Bee 
Cuddy…

Halina Duch - Biblioteka 
Publiczna w strzegomiu

Długa podróż za marzeniem 
- Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Eskorta” Glendona Swarthouta - pozycja z wyższej półki, która ma szansę spodobać się każdemu

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w na-
jem garażu, o pow. 13,39 
m2, położonego w granicach 
działki nr 387, AM-12, obr-3, 
w Strzegomiu, przy ul. Kasz-
telańskiej. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14 lipca 2016 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
garażu na kwotę 3,68 zł/m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczony 
zostanie obowiązujący po-
datku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 11 lipca 2016 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 

licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-

lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona dla 
garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 30 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmio-
tem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zaintere-
sowanych do oglądania 
w dniu 
8 lipca 2016 roku, w godzi-
nach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 

można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.

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.

co w strzegomskim kinie scK? 
„KOCHAJ”
11.06, godz. 18.00
12.06, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł 

„KAPITAN AMERYKA WOJNA BOHATERÓW”
11.06, godz. 15.00
12.06, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł 

„WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA – WYJŚCIE 
Z CIENIA”
25.06, godz. 15.00
26.06, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł + okulary 3D wie-
lokrotnego użytku – 4,50 zł
a
„JAK URZĄDZIĆ ORGIĘ W MAŁYM MIEŚCIE”
25.06, godz. 18.00
26.06, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł

„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”
28.06, godz. 10.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł
Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
Repertuar od w 11.06 do 28.06

Oddanie w najem garażu w strzegomiu

„Eskorta” to proza, którą czyta się jednym tchem, mimo iż wcale nie jest to pozycja „łatwa, lekka i przyjemna” 
w odbiorze. W czym tkwi więc ów narracyjny sukces? Otóż lektura ta wywołuje sporo emocji, jej karty wypełniają 
postaci charakterystyczne i moralnie niejednoznaczne, zaś „zamierzchłe czasy”, w których toczy się opowieść 
o  ludzkim szaleństwie, dzięki lekkiemu i  zręcznemu opisowi, są w  stanie zawładnąć wyobraźnią czytelnika 
i w pełni zaangażować go w brutalny świat amerykańskich osadników.

„Eskorta” to pozycja z wyższej półki, a jednak ma szansę spodobać się każdemu: i czytelni-
kom, którzy doceniają piękno stylu i tym, którzy w lekturze cenią przede wszystkim wartkość 
akcji. Na podstawie książki w 2014 roku powstał film, zaś w główne role wcielili się Hilary 
Swank oraz Tommy Lee Jones.
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zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Morawa, mimo tego, że jest 
małą wsią, to bardzo aktywną. 
Mieszkańcy na czele z sołty-
sem Janem Ozimkiem zazna-
czają swoją obecność na wielu 
imprezach organizowanych 
na terenie gminy Strzegom, 
m.in. na Jarmarkach Wielka-
nocnych, czy dożynkach, gdzie 
zawsze prezentują efektowne 
i  barwne stoiska. Morawa, 
podobnie jak pozostałe wsie 
gminy Strzegom, dysponuje 
funduszem sołeckim. W tym 
roku z jego środków zostanie 

ogrodzony i  uporządkowany 
plac, na którym w przyszłości 
stanie, tak bardzo oczekiwany 
przez mieszkańców, budynek 
sołtysówki. – Brakuje nam 
miejsca spotkań, w  którym 
moglibyśmy organizować 
spotkania dla mieszkańców 
– mówi Jan Ozimek. Mo-
rawianie z  niecierpliwością 
czekają także na remont drogi 
gminnej, łączącej obie części 
wsi. 

red

Organizatorzy - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w  Kostrzy i  rada 
sołecka na czele z  sołty-
sem i  radnym - Tomaszem 
Jeziorskim, zadbali o  wie-
le atrakcji dla dzieci i  ich 
rodziców. Była zabawa na 
dmuchanych zjeżdżalniach, 
zamku i  trampolinie, lote-
ria fantowa, w  której każdy 
los wygrywał, mecz piłkar-
ski synowie- ojcowie, który 

wygrały dzieci oraz „bieg 
po zdrowie” dla mam i  ich 
pociech.

Podczas  zabawy można 
było spróbować pysznych 
ciast upieczonych przez ro-
dziców, hot- dogów i  przy-
smaków z grilla serwowanych 
przez radę sołecką.

W  związku z  tym, że ko-
strzańska szkoła jest w trak-
cie realizacji projektów pro-
mujących sport, bezpieczeń-

stwo i  zdrowe odżywianie, 
można było również spróbo-
wać zdrowych, ekologicznych 

produktów przygotowanych 
przez samorząd uczniowski.

red

W morawie brakuje miejsca, w którym mieszkańcy mogliby wspólnie spędzać czas

„zdrowo, sportowo i bezpiecznie” w Kostrzy
Impreza zgromadziła kilkaset osób z Kostrzy i sąsiednich miejscowości, zabawa skończyła się po godzinie 20.00

Zdecydowanym zwycię-
stwem drużyny PSP Jaroszów 
zakończył się 9. Turniej Pił-
karski im. Czesława Żydka 
rozegrany 21 maja br. w  Ja-
roszowie. 

W tegorocznej edycji turnie-
ju wystartowało 8 zespołów, 
w  tym 3 reprezentacje strze-
gomskich szkół podstawo-
wych. Zawody odbywały się na 
dwóch boiskach jednocześnie. 
Po spotkaniach grupowych od-
były się mecze o poszczegól-
ne miejsca. W  decydującym 
o  ostatecznym zwycięstwie 
pojedynku zagrali młodzi 
jaroszowianie i  uczniowie 
z  PSP nr 3 w  Strzegomiu. 
Ci pierwsi nie pozostawili 
złudzeń przeciwnikom, wy-

grywając aż 12:2. Królem 
strzelców został Paweł Mar-
kowski z  Jaroszowa, który 
strzelił w  sumie 13 bramek. 
Najlepszym bramkarzem zo-
stał Rafał Broda z  Kostrzy. 
W konkursie żonglerki i kon-
kursie strzeleckim zwyciężył 
Jakub Głód z Jaroszowa.

Ostateczna kolejność 
turnieju:
1. PSP Jaroszów
2. PSP nr 3 Strzegom
3. PSP Goczałków
4. PSP Olszany
5. PSP nr 4 Strzegom
6. PSP nr 2 Strzegom
7. PSP Kostrza
8. PSP Stanowice

tW

Gospodarze bezkonkurencyjni

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty 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 wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 330.000,00 zł
Wadium - 33.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 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 
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 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.02.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
05.05.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/
MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-

łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
11.07.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa 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 prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 

W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
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 status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 

zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-

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

Tak zmieniają się nasze wsie – morawa 

W każdym z numerów „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” prezentujemy 
zmiany, jakie zachodzą na strzegom-
skich wsiach. W tym wydaniu o tym, co 
się dzieje w Morawie, opowiada sołtys 
Jan Ozimek. 

Z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka 28 maja br. 
w Kostrzy odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Zdrowo, 
sportowo i bezpiecznie”. Rozpoczął się on tradycyjnie mszą 
św., po której wszyscy udali się do sali wiejskiej, aby obejrzeć 
występy artystyczne uczniów.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 10 czerwca 201610 ogłoszeniA 

Jaroszów - działki pod zabudowę garażową

Działka rolna do dzierżawy w Goczałkowie

Lokale mieszkalne - strzegom, ul. Brzegowa 71

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/6, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1300 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1320 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1340 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości 
2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1400 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. powyższe nierucho-
mości oznaczone są symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni WBK 

S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11.07.2016 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 uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 21/2, AM-1, Obr. 
Goczałków, o powierzchni 
0,0500 ha (R IIIa - 0,0200 ha 
R IIIb - 0,0300 ha), położonej 
w Goczałkowie. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 14 
lipca 2016 roku, o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,2680 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w wysokości 20,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.07.2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 

przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 35 - II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokali mieszkalnych 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
 1. Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
84,90 m² położony w budynku 
przy ul. Brzegowa 71 w Strzego-
miu wraz z udziałem 1856/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 180, 
AM - 22, Obr. 5  o powierzch-
ni 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 składa 
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 gospodarczego 
o pow.4,70 m2

oraz pomieszczenia przynależne-
go – pomieszczenie gospodarcze 
na I piętrze budynku o pow. 2,20 
m2, komórka o pow. 6,20 m2 
C e n a  w y w o ł a w c z a  
- 76.200,00 zł Wadium  - 7.700,00 
zł Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1200 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 4 o pow. 
28,50 m² położony w budynku 
przy ul. Brzegowa 71 w Strzego-
miu wraz z udziałem 1747/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 180, 
AM - 22, Obr. 5  o powierzch-
ni 0,1159 ha. Dla lokalu urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00083447/6. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 8,80 m2

- pokoju o pow. 6,90 m2

- kuchni o pow. 10,20 m2

- przedpokoju o pow. 2,60 m2

oraz pomieszczeń przynależnych 
– 3 pomieszczeń gospodarczych 
położonych na II piętrze budynku 
o pow. 2,20 m2, 50,40 m2, 0,80 m2 
oraz komórki o pow. 5,90 m2 
C e n a  w y w o ł a w c z a  
- 26.700,00 zł Wadium  - 2.700,00 
zł Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 

14.07.2016 r. o godz. 1230 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/2004 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MR 
tereny zabudowy zagrodowej.
Dla osób zainteresowanych 
powyższe lokale udostępnio-
ne będą do oglądania w dniu 
07.07.2016 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
11.07.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 

sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-

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

Na podstawie art. 35, ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 

z późn. zm.) informuję, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu – 

Rynek 38, zostały wywieszo-

ne na okres 21 dni wykazy 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Strzegom, 

przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-

wę) zgodnie z Zarządzeniem 

nr: 151/B/2016, 152/B/2016, 

153/B/2016, 154/B/2016, Bur-

mistrza Strzegomia, z dnia 3 

czerwca 2016 roku. 

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA

Budynek niemieszkalny - strzegom, ul. Kościelna 14 aLokal użytkowy - Kostrza, ul. mikołaja Kopernika 8

Działka pod zabudowę garażową - strzegom, ul. KalcytowaDziałka rolna do dzierżawy w strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę dział-
ki rolnej nr 153, AM-8, Obr. 2, 
o powierzchni 0,1000 ha (S/
Ps 0,1000 ha) położonej w 
Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 14 
lipca 2016 roku, o godz. 830 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,4650 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 25,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.07.2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 35 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/4, AM – 5, Obr.1, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kalcytowej gmina Strzegom 
o powierzchni 20 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu Parku Obsługi 
Komunikacyjnej położonego 
pomiędzy ul. Kalcytową, a ul. 
Sikorskiego w Strzegomiu obej-
mującego działki nr 2/9, 2/3, 
2/7, 2/8, 5/22, 5/30 oraz część 
działek nr 5/34 i 5/36, AM-5, 
Obr. 1 zatwierdzonego uchwałą 
Nr 71/98 Rady Miejskiej Gminy 
Strzegom z dnia 26 listopada 
1998 r. przeznaczone są pod 
tereny lokalizacji garaży samo-
chodowych – symbol 9 KS.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.05.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji 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 nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 11.07.2016 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 zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-

mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 

który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
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 udzia-
łem 3218/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności 
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
C e n a  w y w o ł a w c z a 
-        84.700,00 zł Wadium  - 
8.500,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 930 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020712/6, 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
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, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5 MN/
RM 2 – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 07.07.2016 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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
11.07.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.

Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74/85-60-543, ponadto 
informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana bu-
dynkiem niemieszkalnym działka 
nr 1503/1, AM – 14, obr. 3, o 
powierzchni 0,0189 ha położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Ko-
ścielnej 14a Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr 116/2001 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Strzegom, obejmują-
cej obszar staromiejski, w granicach 
strefy ścisłej ochrony konserwator-
skiej przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 32 MW 
– teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości 
276.900,00 zł
Wadium - 27.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 900 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych nieru-
chomość udostępniona będzie do 
oglądania w dniu 07.07.2016 r. w 
godzinach od 1100 do 1115.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11.07.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-

łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 

Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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