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StrzeGom
nowy chodnik

W  drugiej połowie paź-
dziernika br. zakończy się 
budowa chodnika w  Gra-
nicy 
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StrzeGom
Ważna lekcja  
patriotyzmu

XIII Spotkanie Religij-
no-Patriotyczne w  Rusku 
za nami. Jaką oprawę miało 
w tym roku? 
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StrzeGom
Konkurs!!!

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

Kamery 

Na strzegomskich plan-
tach wyczyszczono kamery 
monitoringu. Dzięki temu 
obraz z  nich pochodzący 
będzie miał jeszcze lepszą 
jakość. 

szlaban 

Przy wjeździe na podwó-
rze za posesjami Rynek 22-
27 zamontowano szlaban. 
Takie rozwiązanie z pewno-
ścią ucieszy mieszkańców. 

maszty 

Przy pomniku Paderew-
skiego oraz przy pomniku 
100-lecia w  Strzegomiu 
ustawiono maszty, które 
pozwolą na godne prezen-
towanie flagi narodowej 
podczas uroczystości. 
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Zmiany podyktowane są no-
wymi zadaniami, jakie stoją 
w przyszłości przed strzegom-
skim samorządem. Zmieni się 
sposób zarządzania obiektami 
sportowymi, jak również w 2018 
r. do dyspozycji mieszkańców 
oddany zostanie nowy obiekt 
– przyszkolna pływalnia „Delfi-
nek”. W tym tygodniu właśnie 
ruszyły prace budowlane.

- Zmiana ma dwa główne cele: 
pełne i  aktywne wykorzystanie 
wszystkich obiektów sportowych 
na terenie naszej gminy. Po drugie 
spółka będzie mogła zarabiać, ale 

również inwestować w nową in-
frastrukturę, co w dużym stopniu 
odciąży budżet gminy Strzegom 
– informuje burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. 

- Jestem pewien, że zmiana spo-
sobu zarządzania oraz nowa struk-
tura wpłynie pozytywnie na jakość 
świadczonych usług, decyzje za-
rządu będą podejmowane szybciej, 
a działalność będzie elastycznie 
dopasowana do oczekiwań miesz-
kańców. Nowy podmiot otrzyma 
również określone zadania, w tym 
inwestycje sportowe, jak moderni-
zacja szatni, czy budowa siłowni 

zewnętrznej i  toru do jazdy na 
rolkach i rowerach. Gmina wciąż 
będzie 100-procentowym wła-
ścicielem obiektów sportowych 
i w tym zakresie nic się nie zmieni. 
Chcemy, aby zajęcia sportowe 
nadzorowane do tej pory przez 
instruktorów sportu z OSiR-u, 
przejęły organizacje sportowe, jak 
Start Strzegom, AKS czy Stowa-
rzyszenie Taekwondo, co wpłynie 
korzystnie na zróżnicowanie 

oferty zajęć i podniesienie pozio-
mu szkolenia – dodaje zastępca 
burmistrza Strzegomia, Wiesław 
Witkowski.

Powyższe zmiany nie są roz-
wiązaniem prekursorskim. Spół-
ki istnieją w  Świebodzicach, 
Strzelinie, Wałbrzychu czy też 
w Sobótce.  

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 
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- Z jednej strony ogrom-
nie się cieszę z tych infor-
mac j i , j ak i e  poz y ska ł em 
z Polskich Kolei Państwo-
wych, a le  od razu muszę 
podkreś l ić , że  będzie  s ię 
to wiązało z utrudnieniami 
w  komunikacj i  samocho-
d o w e j  –  z a z n a c z a  b u r -
mist r z  S trzegomia , Z b i-
g n i e w  S u c h y t a . -  Pr ac e 
z aczną  s i ę  j u ż  n i ed ługo 

i  potrwają do końca tego 
roku – dodaje.

Pr z e z  w i e l e  l a t  n i e r e -
montowane  ob i ek t y  ko-
l e j o w e  s z p e c i ł y  m i a s t o 
i mieszkańcy wielokrotnie 
wy raża l i  swo je  n iezado-
w o l e n i e  z   p o w o d u  n i e -
estetycznego wyglądu tych 
miejsc. Teraz w  końcu się 
to zmieni!

Likwidacja Osir-u

szykuje się wielki remont wiaduktów

Gmina wciąż będzie 100-procentowym właścicielem obiektów sportowych

Dawno nieremontowane obiekty kolejowe szpeciły miasto i kłuły w oczy mieszkańców

Po wielu latach starań i trudnych rozmów, zostaną wyre-
montowane wiadukty kolejowe w Strzegomiu oraz zabyt-
kowa estakada kolejowa przebiegająca przez nasze miasto.

Władze samorządowe Strzegomia, po wcześniejszych konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej, podjęły decyzję 
o zlikwidowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w jego obecnej strukturze. 

Od 2011 r. na terenie gminy powstały dwa Orliki: w Jaroszowie i Stanowicach, 
sala sportowa w Goczałkowie oraz boisko na ul. Koszarowej w Strzegomiu.
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Gmina wsp iera zabytk i 

W  obchodach wzięli udział: 
Wiesław Witkowski – zastępca 
burmistrza Strzegomia, Urszula 
Olszewska - prezes zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego 
ZOSPRP w Strze-
gomiu oraz 
przedsta-
wiciele 
jed-

nostek straży pożarnej ze Strze-
gomia i Kostrzy. 

Uroczystości z  okazji „Dnia 
Ratownika” miały niezwykle wy-

soką ran-

gę. Na uroczystym apelu w Tar-
nopolu obecni byli najwyżsi rangą 
ministrowie spraw wewnętrz-
nych, wojsko oraz przedstawiciele 
władz administracyjnych.

W trakcie wizyty w Urzędzie 
Miejskim w Podhajcach delega-

cja ze Strzegomia przekazała 
prezent w postaci dwóch 

hełmów ratowniczych. 
- Należy podkreślić, 

że jest to pierwsza 
oficjalna wizyta 

strażaków gmi-
ny Strzegom 
na tych uro-
czystościach, 
a l e  m a m 
nadzieję, że 
nie ostatnia. 
L i c z y m y 
n a  d o b r ą 
współpracę 

pomiędzy na-
szymi miasta-

mi - komentuje 

Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia

Obok oficjalnych spotkań 
i dyskusji był także czas na zwie-
dzanie m. in. zamku w Zbara-

żu, Klasztoru w Buczaczu oraz 
Muzeum Kultury Łemkow-
skiej w Monasterzyskach. - Nasi 
ukraińscy sąsiedzi przyjęli nas 
bardzo serdecznie, ugościli tym, 

co mieli najlepsze. Emanuje od 
nich dobroć i wielki patriotyzm 
do ojczyzny – zaznacza Urszula 
Olszewska.

red

z ważną wizytą na ukrainie 
Podczas oficjalnej wizyty w Podhajcach delegacja ze Strzegomia przekazała prezent w postaci dwóch hełmów ratowniczych 

Strzegom reprezentowały 
sekretarz gminy Iwona Zaba-
wa oraz Izabela Klasa z firmy 
„Granex”. Strzegomskie sto-
isko przyciągnęło zwiedzają-
cych piękną biżuterią z granitu, 
która na co dzień sprzedawana 
jest w Galerii zBazaltu. Uczest-
ników Dożynek zachwyciły 

misternie wykonane naszyj-
niki, korale oraz bransolety. 
– W Torgau zostałyśmy przy-
jęte bardzo serdecznie. Wielką 
przyjemnością było dla nas 
spotkanie z  władzami miasta 
oraz przedstawicielami innych 
miast partnerskich, którzy tak-
że brali udział w tym święcie. 

Miło było także podziwiać 
barwny korowód dożynkowy, 
który przeszedł ulicami miasta 
– relacjonuje Iwona Zabawa. 
Dodajmy również, że dodatko-
wymi ozdobami strzegomskie-
go stoiska, które podkreślały 
charakter tego wydarzenia, był 
chleb dożynkowy, upieczony 
w  piekarni państwa Cichoń-
skich w Olszanach oraz dzban 
dyniowy z  żywą kompozycją 
kwiatową wykonany przez 
panie: Monikę Róg – sołtysa 

Żółkiewki i  Elżbietę Kusiak 
– członkinię rady sołeckiej 
tej wsi. Nie zabrakło także 
koszy z  bułkami hamburge-
rowymi, pochodzącymi z FSB 
Piekarnia Strzegom – Mam 
nadzieję, że nasza prezentacja 
w  trakcie Dożynek Saksoń-
skich, sprawiła, że mieszkańcy 
Torgau mogli bliżej poznać 
naszą gminę oraz zapoznać 
się z jej tradycją i bogactwem 
naturalnym – podsumowuje 
sekretarz gminy. 

W  „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” informujemy, 
jakie zabytki gminy Strzegom 
otrzymały dotacje na remonty. 
W tym roku Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. św. Jana Chrzci-
ciela w  Jaroszowie otrzymała 
dotację w wysokości 50.000,00 
zł na remont dachu kościoła. 
Realizacja prac finansowanych 
ze środków dotacji rozpoczęła 
się 1 lipca 2016 roku. Nato-
miast ich zakończenie, zgodnie 
z podpisaną umową, nastąpiło 
30 września. 

strzegom na Dożynkach saksońskich
Ozdobami strzegomskiego stoiska był chleb dożynkowy oraz dzban dyniowy z żywą kompozycją kwiatową

Z e s p ó ł  S z k ó ł 
w  Strzegomiu do-
łączył do ciekawej 
akcji promującej za-
soby kultury dostępne 
z  legalnych źródeł. 
„Kultura Na Widoku” 
to multimedialny pro-
jekt Fundacji Legalna 
Kultura. Skierowany 
jest do wszystkich, 
dla których kultura 
jest ważna, jak i  dla 
tych, którzy dopiero będą ją 
odkrywać. Stworzony portal 
daje możliwość pobierania na 
smartfony i  inne urządzenia 
mobilne utworów z  różnych 
dziedzin sztuki i  rozrywki. 
Zasoby to łącznie ponad 1100 
treści multimedialnych (muzy-
ka, filmy, książki, gry, wirtualne 
spacery po muzeach świata). Ta 
oferta jest różnorodna: bezpłat-
na lub odpłatna . 

- Ideą tego projektu jest fakt, 
że można z  niego skorzystać 
w  każdej chwili - w  parku na 
ławce, w  domowym fotelu, 
w  kawiarni, samochodzie, na 
plaży, z  ulicznych wirtualnych 

bibliotek ustawionych w  cen-
tralnych punktach miast jako 
instalacje. W Zespole Szkół są 
dwa punkty, z  których można 
pobrać wybrane przez siebie 
utwór. To instalacja przy bi-
bliotece i tablica ogłoszeniowa 
przed szkołą – mówi Dorota 
Sozańska, wicedyrektor Ze-
społu Szkół. 

Instrukcja użytkowania i  in-
formacje, jak pobierać utwory, 
znajduje się na stronie www.
kulturanawidoku.pl oraz bez-
pośrednio na plakatach. Ak-
cja potrwa do 9 października. 
Zachęcamy do korzystania 
z  bogatych zasobów Kultury 
Na Widoku.

Od 19 stycznia 2014 r. obowiązuje 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych, 
która umożliwia wyodrębnienie się 
ze stowarzyszenia PZD i utworzenie 
nowego stowarzyszenia ogrodowe-
go. Na przekształceniu organizacji 
działkowców z dotychczasowego 
stowarzyszenia PZD NIKT NIE 
STRACI.

Dzięki formalnemu zaistnieniu 
naszej strzegomskiej organizacji 
działkowców pozostaną w budżecie 
stowarzyszenia składki, które odpro-
wadzamy do PZD (35%). Środki te 
pozwolą na wiele inicjatyw gospodar-
czych i kulturalnych. 

Po utworzeniu stowarzyszenia 
ogrodowego i tym samym po wy-
dzieleniu się ze struktur PZD, dział-
kowcy członkowie stowarzyszenia 
będą już samodzielnie decydować 
o przyszłości swego ogrodu. Sto-
warzyszenie reprezentować będzie 
nasze interesy, uprawnione będzie 
do pozyskiwania środków finan-
sowych w postaci grantów i dotacji 
(w tym dotacji celowych z budżetu 
gminy). 

Więcej informacji na temat no-
wego stowarzyszenia ogrodowego 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 691 901 502.

Kultura na Widoku

Dla działkowców!

Gmina Strzegom, na zaproszenie władz miasta partnerskie-
go Torgau w Niemczech, promowała się podczas obchodów 
Dożynek Saksońskich, które odbywały się w dniach od 16 
do 18 września 2016 r. 

Czteroosobowa delegacja ze Strzegomia uczestniczyła w dniach od 14-18 września br. 
w  uroczystościach z  okazji „Dnia Ratownika”, które odbyły się w  ukraińskim mieście 
Podhajce.
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wrzesień – październik 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

25.09 – 01.10 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20

02.10 – 08.10 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

09.10 – 15.10 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
zaprasza na bezpłatne szkolenia 
dla potencjalnych beneficjentów 
z  gminy Strzegom, dotyczące 
wsparcia w ramach nowego okresu 
programowania PROW 2014-
2020 w ramach Poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
Terminy i miejsca spotkań:
04.10.2016 r. (wtorek) godz. 
16.00

Sala konferencyjna Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

Zakres tematyczny warsztatów:
- cele i przedsięwzięcia LSR,
- wniosek o przyznanie pomocy,
- zasady sporządzania biznespla-

nu do wniosku o przyznanie 
pomocy,

- kryteria oceny wniosków,
- umowa o przyznanie pomocy.
Podczas szkolenia odpowiemy 
na wszystkie pytania związane 

z  przygotowaniem poprawnej 
i kompletnej dokumentacji apli-
kacyjnej.
Prosimy o wcześniejsze zgłosze-
nie (karta zgłoszeniowa znajduje 
się na stronie www.strzegom.pl) 
drogą e-mailową na adres: promo-
cja@lgd-szlakiemgranitu.pl
Zgłoszenia należy przesłać naj-
później do 03.10.2016 r. do godz. 
10.00.
Stowarzyszenie LGD „Szlakiem 
Granitu” prześle potwierdze-
nie przyjęcia zgłoszenia do dnia 
03.10.2016 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 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 Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Strze-
gom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem nr 258/B/2016, 
259/B/2016, 260/B/2016, 261/
B/2016, 262/B/2016, 263/B/2016, 
264/B/2016, 265/B/2016, , z dnia 26 
września 2016 roku.

Burmistrz strzegomia 
informuje

Przy drzewach w Strzego-
miu, mających status pomni-
ków przyrody, wykonano pra-
ce pielęgnacyjne. Chodzi o 
dwa drzewa gatunku platan 
klonolistny i buk pospolity 
„Pendula”, rosnące na terenie 
parku w Przedszkolu nr 3 w 

Strzegomiu. Świdnicka firma, 
wykonująca zlecenie, zajęła się 
pielęgnacją koron, montażem 
wiązań , wywozem i utylizacją 
urobku oraz założeniem „Karty 
Drzewa” określającej stan drzew 
oraz rodzaj wykonywanych 
zabiegów. 

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu 23 
września br. odbyły się uroczy-
stości z okazji „Dnia Sybiraka”. 
Honorowym gościem był Jerzy 
Orabczuk, prezes Koła Związ-
ku Sybiraków oraz władze 
samorządowe Strzegomia.

Patriotyczna akademia rozpo-
częła się uroczystym wprowa-
dzeniem sztandarów i odśpie-
waniem hymnu Polski i Sybira-
ków. Dyrektor szkoły - Janina 
Klonowska podkreśliła wielkie 
znaczenie obecności przed-

stawicieli Związku Sybiraków 
w życiu szkoły, dodając że ich 
historia przedstawiana jest na 
lekcjach, aby uczniowie lepiej 
poznali losy naszego narodu. 
Podziękowania za wszelkie 
działania patriotyczne podej-
mowane w szkole skierował 
do społeczności szkolnej Jerzy 
Orabczuk. Uczniowie przygo-
towali na tę okazję prezentację 
słowno – muzyczną o historii 
Polaków, którzy przeszli przez 
Golgotę Wschodu.

red

Uczniowie szkół z terenu 
gminy Strzegom przyłączyli 
się do ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątania świata”. Tego-
roczna edycja przebiegała 
pod hasłem „Podaj dalej… 
Drugie  ż yc ie  odpadów ” . 
Głównym przesłaniem akcji 
było promowanie poszano-
wania zasobów i efektywnej 
segregacji. Ponadto uświado-
mienie Polaków o wpływie 
śmieci na środowisko i ilości 
wytwarzanych odpadów pod-
czas codziennych czynności. 

Młodzi strzegomianie wraz 
z nauczycielami zadbali o 
to, aby wokół placówek było 
czysto i przyjemnie. Była to 
nie tylko praca, ale przede 
wszystkim satysfakcja, że w 
otoczeniu się coś zmienia na 
lepsze. – Nie było narzekania 
i marudzenia, że się nie chce. 
Wszyscy pracowali z ocho-
tą – mówią uczestnicy akcji. 
Następne wielkie porządki 
już za rok. 

red

Pomniki przyrody

Obchody sybirackie za nami

sprzątali „swój” świat 

W drugiej połowie października br. 
zakończy się budowa chodnika w Gra-
nicy. Jego wykonawcą jest firma Usługi 
Montażowo- Budowlane A.J.M. Artur 
Gawłowski z Kamiennej Góry. Wartość 
robót wyniesie około 205 tys. zł.

Nawierzchnia chodnika zostanie ułożona 
z kostki betonowej, natomiast wjazdy do 
posesji z kostki granitowej. - Chodnik jest 
nam bardzo potrzebny, szczególnie że do-
tychczasowy odcinek był zdecydowanie za 
krótki i nie można było bezpiecznie przejść 
przez naszą wieś. Często u nas prowadzone 
są objazdy i wtedy szczególnie musimy uwa-
żać na samochody. Chodnik zdecydowanie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i este-
tykę Granicy – podkreśla sołtys Mirosława 
Chmieliczek. 

red

Pani dietetyk podkreśla, że 
smaczna i racjonalna dieta jest 
fundamentem dobrych i długo-
trwałych zmian w organizmie. 
Uważa, że to jak wyglądamy, jest 
głównie naszą zasługą. Podchodzi 
indywidualnie do pacjenta, sukces 
podopiecznego daje jej dużo 
radości i satysfakcji. Wspiera i 
motywuje do działania. 

- Dietetyk poprzez prelekcje, 
pokazała, że można czerpać 
radość z jedzenia, jednocześnie 

zdrowo się odżywiając. Seniorzy 
byli bardzo zadowoleni z prze-
kazanych informacji, zadawali 
dużo pytań w związku ze zmianą 
żywienia. Bardzo często były 
pytania dot. diety odnoszącej 
się do chorób, jakie często to-
warzyszą ludziom tj. cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca 
– informuje Anna Jarosińska, 
kierownik Dziennego Domu 
Pobytu „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu. Natalia Szwed na koniec 

własnoręcznie przygotowała bu-
dyń dietetyczny z kaszy jaglanej, 
który bardzo smakował naszym 
seniorom i zniknął w mgnieniu 
oka. - Miodzio! - Jeszcze czegoś 
takiego nie jadłam. - Zaserwuję 

taki budyń wnukom. - Prosimy 
o jeszcze. - Kupię sobie siedem 
bananów i cały tydzień będę jeść 
taki budyń – to tylko niektóre 
opinie strzegomskich seniorów.

red

Budują chodnik 

samo zdrowie u seniorów

Chodnik wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i estetykę Granicy – podkreśla sołtys M.Chmieliczek

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z przekazanych informacji, zadawali dużo pytań. Było ciekawie

To nie jedyna uroczystość, która odbyła się w ramach tegorocznych 
obchodów „Dnia Sybiraka”. 8 września br. na dziedzińcu strzegomskiego 
CAS Karmel spotkały się rodziny sybirackie z zaproszonymi gośćmi. - Dużą 
atrakcją tego spotkania był występ przedszkolaków z PP nr 3, które za swój 
występ zostały nagrodzone słodkimi upominkami. Po występie był czas 
na poczęstunek i chwile wspomnień. Wszystko odbyło się w bardzo miłej 
atmosferze – podkreśla Jerzy Orabczuk. 

Dużo się mówi o zdrowym odżywianiu dzieci, młodzieży, lu-
dzi młodych i aktywnych. Jednak również ludzie starsi osią-
gają duże korzyści z prawidłowej diety, niestety napotykają 
szereg trudności w wypełnieniu tego zadania. Dlatego 15 
września br. naszych seniorów odwiedziła Natalia Szwed - 
dietetyk kliniczny, specjalista z zakresu oceny stanu i sposo-
bu żywienia człowieka oraz zapobiegania i leczenia chorób  
dietozależnych. 

Warsztaty  d la  bene f i c j entów
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Ta k  n i e  w o l n o  r o b i ć ! 
D l a c z e g o  m a m y  p ł a c i ć  z a  b a ł a g a n i a r z y . 
M a m y  s p o r o  s p e c j a l i s t ó w  o d  p o d r z u c a n i a  ś m i e c i . 
W s t y d !  J a  m a m  k o n t e n e r  n a  ś m i e c i  s u c h e  i  m o k r e . 
G a ł ę z i e  i  t r a w ę  t e ż  s a m  z a g o s p o d a r o w u j ę .  T a k  j e s t 
z g o d n i e  z  p r a w e m .  P a n i e  B u r m i s t r z u ,  n i e  z g a d z a m 
s i ę  z a  p ł a c e n i e  z  m o i c h  o p ł a t  z a  b a ł a g a n i a r z y .

C y t a t  p o c h o d z ą c y  z  p o r t a l u  S t r z e g o m i a k . p l

Apelujemy do mieszkańców Strzegomia o  to, 
żeby pozbywali się odpadów zielonych we właściwy 
sposób. Niedopuszczalne jest wyrzucanie odpadów 
zielonych poprzez złożenie ich koło kontenerów 
na śmieci, tak jak zastaliśmy to na ul. Różanej 
i Bazaltowej. 

Odpady zielone należy składować w kompostow-
nikach lub też w brązowych workach, wystawianych 
przed posesje w dniu odbioru odpadów, czyli tak jak 
to zostało wcześniej zadeklarowane. Inne formy nie 
są akceptowane. Pamiętajmy o tym, zanim kolejny 
raz zechcemy wyrzucić śmieci w miejsce do tego 
nieprzeznaczone. 

Niestety, awaria skrzyni 
biegów w Fordzie Fiesta 
R2 przekreśliła Pawłowi 
Krysiakowi walkę o punkty 
w Rajdzie Nadwiślańskim. 
Kierowca ze Strzegomia, 
który utrzymywał się w czo-
łówce klasy 4F, z rywaliza-
cji odpadł na dwa odcinki 
przed metą. 

Rozegrany w dniach 16-18 
września br. Rajd Nadwiślański 
stanowił 4. rundę Castrol Inter 
Cars Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski. 
Na starcie stanęło ponad 40 
teamów, w tym  załoga Auto-
mobilklubu Ziemi Kłodzkiej 
Paweł Krysiak i Paweł Gacek, 
która rywalizowała w Fordzie 
Fiesta R2 z Evo Techu. Zawo-
dy ruszyły w piątek wieczorem, 
a uroczysty start miały na ryn-
ku w Kazimierzu Dolnym. Do 
pokonania było 12 odcinków 
specjalnych o łącznej długości 
152 km. Całkowita długość raj-
du wynosiła prawie 562 km. 

Sobotnie ściganie dla załogi 
Automobilklubu Ziemi Kłodz-
kiej poukładało się całkiem 
pomyślnie. Po pierwszej pró-
bie (Wilków) Paweł Krysiak 
wskoczył na drugą pozycję w 
4F, miejsca ustępując tylko 
Rafałowi Kręciochowi, który 
w tym roku zdecydowanym 
tempem zmierza po tytuł Mi-
strza Polski w klasie. Wielkim 
sukcesem dla teamu Krysiak/ 
Gacek był drugi odcinek spe-
cjalny – Józefów. Zawodnicy 
AZK wygrali trzynastokilome-
trową próbę, dystansując całą 
konkurencję. Na pozostałych 
sobotnich oesach trzymali 
się blisko samej czołówki. W 
konsekwencji, pierwszy etap 
rajdu ukończyli na 3. miejscu 

w klasie 4F i 15. miejscu w 
klasyfikacji generalnej rajdu. 
- W niedzielę mieliśmy tylko 
trzymać się tej trzeciej pozycji 
i bez błędów jechać do mety. 
Rano niestety, na pierwszym 
oesie nie poszło nam za dobrze. 
Odcinek po prostu nam nie 
leżał i spadliśmy na czwarte 
miejsce w klasie. Potem suk-
cesywnie zaczęliśmy odrabiać 
stratę. Małymi kroczkami po-
prawialiśmy swoją sytuację, nie 
mogliśmy szarżować, bo z kolei 
jechaliśmy na mało konkuren-
cyjnych oponach. Ale jakoś 
szło, bo przed ostatnią pętlą 
brakowało nam do podium już 
tylko 6,8 sekundy. I niestety, 

tak się niefortunnie złożyło, 
że na dziesiątym odcinku spe-
cjalnym awarii uległa skrzynia 
biegów, straciliśmy 3 bieg i było 
po ściganiu – relacjonuje Paweł 
Krysiak, kierowca Automobil-
klubu Ziemi Kłodzkiej.

Natychmiast po awarii Paweł 
Krysiak i Paweł Gacek zmu-
szeni byli do wycofania się z 
rywalizacji Rajdzie Nadwiślań-
skim. Dalsza jazda mogła spo-
wodować większe uszkodzenia 
w skrzyni biegów Forda Fiesty 
R2, którego załoga wypożycza 
z firmy Evo Tech z Wisły. 

Kolejną eliminacją dla Pawła 
Krysiaka i Pawła Gacka będzie 
jubileuszowy 50. Rajd Dolno-
śląski, rozgrywany w terminie 
6-8 października br. na Ziemi 
Kłodzkiej. Załoga ma jeszcze 
szansę na satysfakcjonujące 
miejsce w sezonie 2016 w 
klasie 4F, ale musiałaby wy-
startować także w Rajdzie 
Arłamów, ostatniej rundzie 
Castrol Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski, zaplanowanej na 3-5 
listopada. 

nie ukończyli trasy

ZAPRASZAMY: facebook.com/Pawel.Krysiak.Rally.Team

Niespełna rok pozostał do 
bezprecedensowego wydarzenia 
w historii polskiego jeździec-
twa. W dniach 17-20 sierpnia 
2017 roku w na Hipodro-
mie w Morawie rozegrane 
zostaną Mistrzostwa Europy 
we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. Sprze-
daż biletów już trwa!

Sprzedaż on-line biletów pro-
wadzona jest za pośrednictwem 
p l a t f o r m y 
T I X E R .
P L . O d -
nośnik do 
platformy 
zakupowej 
z a m i e s z -
czony jest 
na stronie 
www.Strze-
gom2017.
p l .  W 
o t w a r t e j 
sprzedaży dla publiczności 
dostępne są trzy kategorie bi-
letów.

KATEGORIE BILETÓW:
KATEGORIA I – bilet wstępu 
na obiekt z dostępem do wystaw, 
trasy crossu, stref cateringu 
i pokazów, bilet ten nie gwa-
rantuje miejsca na trybunie 
siedzącej – wstęp tylko w miarę 
dostępności miejsc.
KATEGORIA II – bilet wstę-
pu na obiekt wraz rezerwacją 
miejsca na trybunie siedzącej, 
ponadto zapewnia dostęp do 
trasy crossu, stref cateringu, 
pokazów, wystaw.
KATEGORIA PREMIUM 
– bilet wstępu na obiekt wraz z 
dostępem do trasy crossu, stref 
cateringu, pokazów, wystaw 
oraz loży VIP, bilet ten nie 
gwarantuje miejsca na trybunie 
siedzącej ani miejsca siedzącego 
w loży VIP – dostęp tylko w 
miarę możliwości miejsc. Bilet 
VIP zapewnia dostęp do płatnej 
restauracji w loży VIP. Zalecany 

jest dodatkowy zakup biletu na 
trybunę.

Bilety w poszczególnych 
kategoriach dostępne będą 
zarówno na poszczególne dni, 
jak i karnety na wszystkie dni 
mistrzostw. Ilość miejsc na try-
bunie oraz dostępność karnetów 
z racji kameralnego charakteru 
obiektu, jak i wymogów bezpie-
czeństwa będzie limitowana.

Każdy bilet posiadać będzie 
unikatowy 
n u m e r  i 
u m o ż l i -
wi wejście 
jednorazo-
we dla jed-
nej osoby. 
Wszystkie 
bilety za-
k u p i o n e 
w przed-
sprzedaży 
interneto-

wej będą miały ten sam wzór.
System sprzedaży interneto-

wej umożliwi jednorazowy za-
kup nie więcej niż 50 biletów.

Dlaczego warto kupić bilety 
już teraz? System sprzedaży 
biletów na Mistrzostwa Europy 
oparty jest na zasadzie - kto 
pierwszy ten lepszy, co również 
oznacza im szybciej, tym taniej. 
Bilety podzielone są na kilka 
kategorii cenowych, ale na cenę 
ma wpływ nie miejsce, które 
wybierzemy, ale czas, w którym 
te bilety kupimy. Będziemy za 
pośrednictwem strony interne-
towej oraz naszych partnerów 
medialnych informować o zbli-
żającej się do końca danej puli. 
Szczegółowy cennik biletów 
jest dostępny na stronie www.
Strzegom2017.pl

NIE CZEKAJ AŻ WZRO-
SNĄ CENY – KUP BILET 
JUŻ TERAZ!

Więcej informacji na www.
Strzegom2017.pl oraz www.
Tixer.pl 

Bilety na me w wkkw 
już w sprzedaży

Start załogi P. Krysiak i P. Gacek w Rajdzie Nadwiślańskim został dofinansowany m. in. przez gminę Strzegom
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Przy okazji trwających in-
westycji gminnych pn. „Prze-
budowa dróg w  Strzegomiu: 
ul.  Kościuszki, Ofiar Katynia 
oraz Promenada łączących 
się z drogą wojewódzką nr 
374” Spółka Wodociągi i Ka-
nalizacja dokonała nie tylko 
modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych w obrębie istniejącej 
przepompowni wody, ale rów-
nież przeprowadziła remont 
zewnętrznej elewacji budyn-
ku. Notorycznie bazgrane i 
zapisywane niecenzuralnymi 
słowami ściany zostały pokryte 
estetycznym muralem.

- Pomysł takiego ozdobie-
nia budynku przepompowni 

wywodzi się ze sportowego i 
rekreacyjnego charakteru ul. 
Promenady, która wiedzie na 
Górę Krzyżową. Wyzwania 
podjęła się Grupa Artystycz-
na BENK.ART. Przykład 
graffiti na ul. Dworcowej 
pokazuje, że takie zdobienie 
ścian ma sens, ponieważ mu-
ral wykonany w 2014 r. do tej 
pory jest w idealnym stanie. 
Mam nadzieję, że i w tym 
przypadku tak pozostanie – 
dodaje przewodniczący Rady 
Miejskiej, Tomasz Marczak. 
Nowe graffi t i  można już 
podziwiać od soboty, 24 wrze-
śnia. 

Kolejne graffiti w strzegomiu

pytAniA do burmistrzA / r Adni

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

moko: pomysł z powiększeniem 
strefy parkowania świetny. tylko 
proszę zobaczyć, co się teraz dzieje 
na ul. parkowej, krótkiej, dą-
browskiego, szkolnej, św. Anny 
(z tyłu), parking koło biedronki 
gdzie już strefy nie ma. samochody, 
które stały wcześniej tam gdzie 
teraz jest strefa, zmieniły miejsce 
i teraz tam blokują na cały dzień 
ulice i chodniki. 

Niestety tak jest. Ludzie parkują 
na podwórkach, a parking koło 
kościoła Św. Barbary ma jeszcze 
bardzo dużo wolnych miejsc. 
Podwórka powoli będziemy za-
mykać. Pierwsze ma już kupiony 
szlaban z opcją taką, że jak będzie 
jechała karetka lub straż, to szlaban 
sam się otworzy. Jest to podwórko 
z wjazdem od ul. Kościelnej, drugi 
postawimy przy ul. Świdnickiej 
za sklepem Hert. Podwórko za 

Rossmanem zostało zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego i mam 
nadzieję, że mieszkańcy pójdą 
i zagłosują. Chcielibyśmy wykonać 
projekt tego olbrzymiego podwór-
ka i zagospodarować go także na 
miejsca parkingowe dla miesz-
kańców. Liczę na to, że podwórko 
wejdzie do planu budżetu.

marcin: panie burmistrzu, czy pla-
nowana jest rewitalizacja elewacji 
budynków przy ul. dąbrowskiego? 
przecież to ścisłe centrum, okolica 
rynku, wizytówka naszego mia-
sta. przechadzając się ul. dąbrow-
skiego ma się wrażenie, jakby było 
się w czasach szarego, ponurego 
socjalizmu.

My zachęcamy do remontu 
elewacji poprzez konkurs „Odnów 
i Wygraj”. Dwie kamienice z ulicy 
zostały nagrodzone za elewacje, ale 
pan wie, że inicjatywa i realizacja 
jest po stronie wspólnot. Kiedy idę 
tą ulicą, też mi szkoda, że wygląda 
ona tak, jak wygląda. 

dawidek: witam. mam w rodzi-
nie dwie niepełnosprawne osoby, 
które poruszają się na wózkach. 
kilkukrotnie próbowałem zabrać 
je na jakieś koncerty „gwiazd” 
w naszym mieście, ale jest pewien 
problem. z wózka nie widać ab-
solutnie nic i taki koncert nie jest 
w sumie żadną przyjemnością, bo 
samej muzyki posłuchać można 
w radiu. pytanie brzmi, czy można 
(tak jak na zachodzie, gdzie jest to 
praktykowane z bardzo dobrym 
skutkiem) ustawiać małe platformy 
w okolicy sceny, na które mogłyby 
wjechać osoby na wózkach? uwa-
żam, że też należy im się szansa 

na oglądanie widowisk w pełnej 
okazałości, bo na niepełnospraw-
ność wpływu nie miały, a sam koszt 
wynajęcia odpowiednich podestów 
jest bardzo mały. pozdrawiam.

Jest to pomysł, który wydaje 
mi się możliwy do zrealizowania.
Proszę o kontakt z nami przed 
Międzynarodowym Festiwalem 
Folkloru w przyszłym roku. Ja 
zapraszam na koncerty do SCK 
i kina, bo tam są usunięte bariery 
komunikacyjne i wózek można 
ustawić przy scenie.

ilona: witam panie burmistrzu. 
na ul. kościuszki trwa remont. 
natomiast na jego chodniku przy 
drodze rowerowej montowane są 
nowe latarnie. czy montowanie ich 
przy tej drodze to nie głupota. nie 
można było tego zaprojektować  po 
drugiej stronie drogi. pewnie zaraz 
pan napisze, że tak się to robi.

I wtedy ustawialibyśmy je wśród 
lip. Sama pani wie, że i tak dużo 
drzew zostało wyciętych, dlatego 
tak to zostało zaprojektowane, 
by oświetlały chodnik i  ścieżkę 
rowerową.

damian: dzień dobry panie bur-
mistrzu. mam takie pytanie. od 
trzech lat wynajmuję mieszkanie 
z moją narzeczoną i dzieckiem. po 
trzech latach przyjeżdża właściciel 
tego mieszkania, który od 10 lat 
w tym mieszkaniu nie mieszka, 
i każe nam się wyprowadzić w try-
bie natychmiastowym. mieszkanie 
było zdewastowane. my doprowa-
dziliśmy je do stanu zamieszkania. 
z właścicielem nie podpisaliśmy 
umowy, tylko zawarta została ona 
słownie. okazało się że mieszkanie 

jest gminne. przypadkiem dowie-
działem się, że gmina zaczęła się 
interesować tym mieszkaniem i to 
jest powód naszego wyrzucenia 
z mieszkania. po tym pech chciał, 
że nasze dziecko trafiło do szpitala 
i po kilku dniach pobytu w szpitalu 
przyjechaliśmy do domu i okazało 
się że wymienione są zamki, a tam 
wszystkie nasze rzeczy zostały. 
panie burmistrzu, proszę o poradę, 
co teraz mamy z tym zrobić. 

Sprawa jest zawiła i wielowąt-
kowa, stąd jedyną podpowiedzią 
może być, abyście się państwo 
udali do adwokata. Z punktu wi-
dzenia prawa, nie jesteście stroną 
w  postępowaniu o  odzyskanie 
mieszkania pomiędzy gminą 
a najemcą, stąd wszelkie sporne 
kwestie powinny być rozstrzygane 
pomiędzy byłym najemcą a pań-
stwem, bez naszego udziału.

przemo: szanowny panie bur-
mistrzu. czy istnieje szansa, by 
wyremontować końcowy odcinek 
ul. rybnej (włączenie do trasy kra-
jowej nr 5). ul. szarych szeregów 
została pięknie wyremontowana, 
a zabrakło, by połączyć krajową 5 
z ul. szarych szeregów za pomocą 
ul. rybnej. końcowy element ul. 
rybnej to alternatywna możliwość 
wyjazdu ze strzegomia, jak i wy-
godny dojazd do centrum. 

Panie Przemku, jest jeszcze 
wiele ulic na terenie miasta i 22 
wsi, które powinny być zrobione. 
Proszę jednak zrozumieć, że nie 
da się wszystkiego zrobić naraz. 
Staramy się robić ulice z udziałem 
dotacji i tak jest z ul. Kościuszki 
i ul. Ofiar Katynia. Złożyliśmy 
wniosek do wojewody na remont 

ul. Paderewskiego. Wiem, że ilość 
remontowanych ulic znacznie 
zwiększyła oczekiwania miesz-
kańców co do dróg obok własnych 
posesji. Jest bardzo duża presja 
w tym temacie, ale naprawdę pro-
szę nas zrozumieć - nie wszystko 
naraz.  

Ala: panie burmistrzu, utworzenie  
domu dziennego pobytu senior-
wigor było doskonałym pomysłem. 
moje pytanie brzmi - czy, i jeśli tak, 
to kiedy będzie możliwość objęcia 
ludzi starszych z  naszej okolicy 
opieką całodobową? myślę, że jest 
to bardzo ważna kwestia doty-
cząca naszych seniorów, a także 
ich rodzin. 

Nie myślimy o Domu Opieki 
w Strzegomiu. Jest pomysł, by 
utworzyć dom z  tak zwanymi 
mieszkaniami chronionymi. Mia-
łoby to polegać na tym, że w jed-
nym budynku byłyby malutkie 
mieszkania z łazienką i aneksem 
kuchennym, gdzie przeprowa-
dziliby się samotnie mieszkający 
ludzie starsi. W  budynku tym 
byłby całodobowy dyżur opiekun-
ki, która reagowałaby na sygnał 
pomocy osobie starszej. Jest to 
jednak odległy pomysł. Cieszę 
się, że Senior- Wigor tętni życiem 
i przyjął się w naszym mieście.

wiktor: witam pana burmistrza. 
na wstępie serdeczne gratulacje 
za tyle inwestycji w strzegomiu. 
mieszkam na ul. różanej. dzisiaj 
otrzymałem od zuk-u powiastkę, 
z której to wynika, abym każdo-
razowo przed odbiorem odpadów 
wystawiał pojemniki na chodnik. 
czyż to nie jest paranoja?! na całej 

ulicy pojemniki stoją przy bram-
kach, 1-2 m od chodnika, a speł-
niając żądania zuk-u należałoby 
zmienić nazwę z ul. różanej na ul. 
śmieciową. Ale teraz poważnie, 
czy zuk nie zna specyfikacji oraz 
zapisów umowy z gminą. chyba 
nie, skoro trzeba im przypomnieć. 
w specyfikacji zapisano: ,,odbiór 
odpadów z  pojemników wyko-
nawca zobowiązany jest dokonać 
z miejsca ustawienia tych pojemni-
ków, wskazanego przez właściciela 
nieruchomości, a po opróżnieniu 
pojemnika wykonawca zobowią-
zany jest dokonać odstawienia w to 
samo miejsce”. ten zapis powtó-
rzono w umowie. mam nadzieję, 
że panowie, którzy wpadli na ten 
„genialny” pomysł, szybko się zre-
flektują i cofną te żądania.

Pojemniki na odpady komu-
nalne powinny być usytuowane 
w taki sposób, aby osoby z nich 
korzystające oraz przedsiębiorca 
odbierający odpady nie mieli 
konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości z moż-
liwością dojazdu do pojem-
ników pojazdu do transportu 
odpadów. W przypadku braku 
możliwości bezpośredniego 
dojazdu do miejsca ustawienia 
pojemników, należy je wystawić 
w  dniu odbioru na chodnik 
lub drogę przed wejściem na 
teren nieruchomości lub udo-
stępnić w  sposób uzgodniony 
z  przedsiębiorcą. W  związku 
z  przypadkami pogryzienia 
przez psy pracowników ZUK 
w  Strzegomiu, przedsiębiorca 
ponowił prośbę do właścicieli 
nieruchomości o stosowanie się 
do zapisów regulaminu.

Strzegomskim radnym została 
przedstawiona informacja o prze-
biegu wykonania budżetu gminy 
Strzegom za I półrocze 2016 roku 
oraz informacja o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finanso-
wej. Na temat przedłożonej przez 
burmistrza Strzegomia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu 
w tym okresie pozytywną opinię 
wydał w  formie uchwały Skład 
Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
– Zespół w Wałbrzychu, którą na 
sesji odczytała wiceprzewodniczą-
ca rady – Marta Zięba.

W związku ze zmianą statutu 
gminy Strzegom, radni przegło-
sowali zmianę nazwy Komisji 
ds. Działalności Gospodarczej 
i Integracji Europejskiej na Ko-
misję Inicjatyw Gospodarczych 
i  Promocji. Komisja składa 
się z  trzech radnych: Janusz 
Flaman, Krystyna Lewicka 
i Władysław Halczuk.

Radni udzielili pomocy rze-
czowej w  wys. 35 tys. zł na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej termo-
modernizacji budynku komi-
sariatu Policji w  Strzegomiu. 
Pierwotnie gmina przeznaczyła 
na ten cel kwotę 22 tys. zł, 
jednak okazało się, że znacz-
nie zwiększył się zakres prac 
projektowych do wykonania 
i ujęcia w dokumentacji.

W trakcie sesji radni podjęli 
również uchwałę w  sprawie 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2016 – 2025, w sprawie 
zmian budżetu gminy Strzegom 
na 2016 r.  oraz ws. przystąpie-
nia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie wsi Żółkiewka 
oraz obszaru położonego w ob-
rębie 4 miasta Strzegom.

tw

O czym na wrześniowej sesji?
Jedną z przegłosowanych uchwał radni przeznaczyli 35 tys. zł dla komisariatu Policji w Strzegomiu

Podsumowanie wykonania budżetu gminy Strzegom za 
pierwsze półrocze 2016 r. było najważniejszym punktem sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 28 września br. 
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Po okolicznościowym nabożeństwie nastąpiło procesyjne przejście przed obelisk z tablicą pamiątkową, gdzie tradycyjnie złożono kwiaty

Podczas piątkowego sympo-
zjum popularno-naukowego 
w Jaroszowie uczestnicy mogli 
wysłuchać kilku wierszy au-
torstwa Tadeusza Kazimierza 
Mroza – byłego więźnia Obo-
zu Pracy Więźniów w Rusku 
- deklamowanych przez mło-
dzież z jaroszowskiego gimna-
zjum. Sympozjum składało się 
z  trzech części. W  pierwszej 
części uczestnicy sympozjum 
zostali zapoznani z projektem 
edukacyjnym pt. „Oto nasza 
historia” - historia Obozu 
Pracy Więźniów w  Rusku, 
zrealizowanym przez uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaroszowie w poprzed-
nim roku szkolnym. W części 
drugiej został wygłoszony 
referat naukowy pt. „Przemil-
czane zbrodnie. Stalinowskie 
represje wobec Polaków”, 
przygotowany przez Monikę 
Mikuczewską - pracownika 
edukacyjnego Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej 
Wrocławskiego Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej. 
W ostatniej części sympozjum 
miało miejsce wystąpienie 
Tadeusza Kazimierza Mroza, 
który wyraził swoje wraże-

nia i  wspomnienia związane 
z pobytem w OPW w Rusku 
w  latach 50-tych minionego 
wieku. 

Główne obchody odbyły się 
w niedzielę w kościele w Ru-

sku. Uroczystość rozpoczęła 
się o  godz. mszą św., której 
przewodniczył biskup świd-
nicki ks. Ignacy Dec. Po oko-
licznościowym nabożeństwie 
nastąpiło procesyjne przejście 

przed obelisk z  tablicą pa-
miątkową, upamiętniającą 
katorżniczą pracę więźniów. 
Po modlitwie za Ojczyznę 
i  więźniów poległych w  sta-
linowskich i  nazistowskich 

łagrach i  obozach pracy oraz 
po przemówieniach zaproszo-
nych gości, złożono okolicz-
nościowe wieńce i kwiaty. 

red

Wygraj wejściówki do Kina scK! P Y TANIE KONKURSOWE T YGODNIA:
Kto wyreżyserował film pt. „W ciemności”, w którym główną rolę zagrał Robert 
Więckiewicz?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 
na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 1-2 października br.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@
sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i  numer 
telefonu. W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poin-
formowani telefonicznie. Powodzenia!

„JAK ZOSTAć 
KOTEM?”
30 września, godz. 17.00 
1 października, godz. 15.00 
bilety: 15 zł

„MECHANIK: 
KONFRONTACJA”
30 września, godz. 20.00 
1 października, godz. 18.00 
bilety: 18 zł

co w kinie scK?

K o n k u r s !  K o n k u r s !  K o n k u r s !

Dzisiaj chcę państwu za-
proponować spędzenie kil-
ku chwil z książką Adama 
Kity pt.„ Bez nich ja nie 
mam po co żyć, ja żyję tylko 
dla nich…”. 

Adam mieszka w Żółkiew-
ce. Napisał książkę, w której 
opowiada o  swoim trudnym 
dzieciństwie, pozbawionym 
miłości i  normalności. To, 
co najpiękniejsze w  życiu 
każdego dziecka, odebrali 
mu jego rodzice. Chłopiec 
wraz z  rodzeństwem został 
pod opieką ojca alkoholi-
ka, potem wychowywała ich 
ukochana babcia, a następnie 
dom dziecka. 

Nie chcę pisać o  szcze-
gółach książki, chcę tylko 
zachęcić państwa do poznania 
losów młodego człowieka, 
którego zna wiele osób w na-
szym mieście i  okolicznych 
wioskach. Adam traktuje tę 
książkę jak katharsis. Pisze 

o  trudnym życiu w  domu 
rodzinnym, domu dziecka, 
a  także o  sąsiadach i  innych 
ludziach, którzy pomogli mu 
w życia, ale też o tych, którzy 
rzucali kłody pod nogi. To 
wzruszająca opowieść, ale nie 
pozbawiona optymizmu. 

Katarzyna Wójcik 

czy da się żyć bez miłości i normalności?
Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem opowieść autorstwa Adama Kity z Żółkiewki

Ważna lekcja patriotyzmu
W Jaroszowie (16.09) i Rusku (18.09) odbyły się dwudniowe 
obchody związane z „XIII Spotkaniem Religijno-Patrio-
tycznym w Rusku”. Honorowy patronat nad uroczystością 
objęli: ks. bp Ignacy Dec - biskup świdnicki oraz Zbigniew 
Suchyta - burmistrz Strzegomia. 

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

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl
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uwaga rolnicy!

Jak mówi Monika Róg, wieś 
jest bardzo aktywna, na jej 
terenie sporo się dzieje, ale 
jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Panią sołtys aktywnie 
wspiera Rada Sołecka, która 
jest kreatywna, ma wiele no-
wych pomysłów, dba o  wieś 
i  ludzi w  niej mieszkających. 
Aktywizuje mieszkańców do 
działania, którzy bardzo chęt-
nie biorą udział w wszystkich 
konkursach organizowanych 
w gminie Strzegom. A w te-
gorocznych Dożynkach 
Gminnych Żółkiewka za-
jęła 1. miejsce w konkursie 
na najładniejszy wieniec, 
stoisko i  chleb. Sołectwo 
odniosło również zwy-
cięstwo w  konkursie na 
najlepszą potrawę podczas 
Jarmarku Wielkanocnego 
2016 r. 

- Najważniejszą inwesty-
cją naszego sołectwa był re-
mont świetlicy wiejskiej. Na 
przełomie lat 2015/2016 
zakupiliśmy do niej m. in. 
sprzęt i meble za kwotę ok. 
11 tys. zł z funduszu sołec-
kiego. Ponadto w  2015 r. 
dokonaliśmy remontu i na-
prawy przystanku autobu-
sowego za kwotę ok. 2,6 tys. 

zł, także z funduszu sołeckiego. 
Pomocy finansowej udzielił 
także miejscowy zakład ślusar-
ski. Należy pamiętać również 
o kanalizacji sanitarnej. Moim 
głównym celem, gdy obejmo-
wałam funkcję sołtysa, było 

dopi lnowanie, 
a b y 

wszyscy mieszkańcy się przy-
łączyli – zaznacza Monika Róg. 

Największym marzeniem 
mieszkańców Żółkiewki jest 
oczyszczenie miejscowego 
stawu. Zbiornik wodny jest 
wizytówką wsi, dlatego też 
zachodzi potrzeba uporząd-
kowania i  zagospodarowanie 
terenu wokół niego. - Chcemy 
również dokonać częściowe-
go utwardzenia placu przed 
świetlicą wiejską. Zabezpie-
czyliśmy pieniądze na ten 
cel z  funduszu sołeckiego – 

twierdzi pani sołtys i dodaje 
- Wierzę że dzięki dobrej 
współ-

pra-

cy ze społecznością wiejską, 
Radą Sołecką oraz władzami 
samorządowymi gminy Strze-
gom uda nam się zrealizować 
powyższe zadania.

Żółkiewka może poszczycić 
się lokalną produkcją kozich 
serów i mleka, które są słynne 
na całą gminę Strzegom. Na 
terenie sołectwa znajdują 
s ię  również pasieki  mio-
dów i  szkoła jazdy konnej. 
– Zachęcam do odwiedzenia 
naszej pięknej miejscowości 
i   skosztowania lokalnych 
produktów - kończy sołtys 
Żółkiewski. 

W „Gminnych Wiadomościach Strzegom” prezen-

tujemy zmiany, jakie zachodzą na strzegomskich 

wsiach. W tym wydaniu o tym, co się dzieje w Żół-

kiewce, opowiada sołtys Monika Róg, która piastuje 

tę funkcję już drugą kadencję. 

Kolejny już raz, z  inicjatywy 
radnego Tadeusza Zarzyc-
kiego, zadbano o  wizerunek 
Goczałkowa. Wraz z  radnym 
trzy słupy ogłoszeniowe zlokali-
zowane na terenie miejscowości, 
oczyścili i pomalowali Mariusz 
Branicki, Sylwester Dyksiński 
oraz Zdzisław Ponok. To jed-
nak nie koniec działań w Go-

czałkowie. Na przystanku przy 
kościele zamontowano, odno-
wioną wcześniej, ławkę, która 
z pewnością umili oczekiwanie 
na środek transportu. – Cieszę 
się, że razem możemy działać na 
rzecz Goczałkowa. Przed nami 
jeszcze wiele takich inicjatyw – 
mówi Tadeusz Zarzycki. 

red

razem na rzecz wsi

Dożynki zainaugurowała msza 
św. w miejscowym kościele. Im-
prezę poprowadziła Elżbieta Pie-
nio ze Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Atrakcji nie brakowało. 
- Odbyło sie wiele konkursów. 
Rozdano wiele nagród, za które 
należą się podziękowania hojnym 
sponsorom. Zaszczycił nas swą 
obecnością również burmistrz 
Zbigniew Suchyta i wielu innych 

gości – mówi Krzysztof Grondow-
ski. Przy dźwiękach wygrywanych 
przez zespół Goczałkowianie oraz 
innych artystów, którzy prezen-
towali się na scenie, mieszkańcy 
wspólnie bawili się do późna. 

Cały dochód z dożynek zosta-
nie przeznaczony na sfinanso-
wanie wyjazdu – niespodzianki 
dla najmłodszych mieszkańców 
Goczałkowa.

W związku z niepokojący-
mi informacjami dotyczącymi 
nielegalnego zakopywa-
nia przez hodowców padłej 
trzody chlewnej, Inspekcja 
Weterynaryjna informuje:

Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 

1069/2009 padła trzoda 
chlewna stanowi mate-
riał kategorii 2. Natomiast 
z w ie r z ę ta  p o d e j r zane 
o choroby zakaźne powin-
ny być przekazywane do 
unieszkodliwienia w za-
k ładach uty l izacy jnych 

kat. 2 lub 1. W zakładach 
utyl izacyjnych produkty 
pochodzenia zwierzęcego 
są przetwarzane zatwier-
dzoną metodą, gwaran-
tującą unieszkodliwienie 
ewentualnych czynników 
zakaźnych i  zapobiega 

przedostania się tych pato-
genów do środowiska. 

Ponadto hodowcy nie po-
noszą kosztów związanych 
z przekazywaniem padłych 
zwierząt do utylizacji, ponie-
waż istnieje w Polsce system 
dopłat z budżetu państwa do 

zakładów utylizacyjnych, Za 
realizację systemu dopłat 
odpowiada Agencja Mo-
dernizacji i Restrukturyzacji 
Rolnictwa. 

Wykaz zakładów utylizacyj-
nych znajduje się na stronie 
internetowej agencji. 

Biorąc pod uwagę powyż-
sze, istnieje całkowity zakaz 
grzebania zwłok padłych 
zwierząt gospodarskich, 
za złamanie którego kara 
pieniężna może wynosić od 
3 000 do 11 000 złotych. 

red

Dożynki wiejskie w Goczałkowie
Cały dochód z dożynek zostanie przeznaczony na sfinansowanie wyjazdu – niespodzianki dla najmłodszych mieszkańców tej wsi

Tak zmieniają się nasze wsie – Żółkiewka

Podobnie, jak w  innych wsiach gminy Strzegom, także 
w Goczałkowie odbyły się dożynki wiejskie. Ich organi-
zatorami byli: sołtys Krzysztof Grondowski, rada sołecka 
oraz wielu mieszkańców wsi.
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część działki rolnej w Goczałkowie

Turniej, zorganizowany przez 
PSP w  Stanowicach i  OSIR 
w Strzegomiu, zwykle odbywał 
się na stanowickim Orliku, 
jednak w tym roku, ze względu 
na niesprzyjającą aurę, zawody 
przeniesiono do hali sportowej 
w Strzegomiu. 

Do rozgrywek zgłosiło się 
osiem drużyn. W wyniku loso-
wania podzielono je na 2 grupy. 
Pierwszą tworzyły reprezenta-
cje szkół z PSP nr 4 i PSP nr 

2 ze Strzegomia, PSP Kostrza 
i  PSP Goczałków. W  drugiej 
spotkały się drużyny: PSP Jaro-
szów, PSP nr 3, PSP Stanowice 
i PSP Olszany. 

Gra, niezwykle zacięta i wy-
równana, dostarczyła wielu 
wrażeń, zarówno piłkarzom, 
jak i ich opiekunom. Ostatecz-
nie, do wielkiego finału dotarli 
futboliści z  PSP nr 2 i  PSP 
Olszany, zaś uczniowie z PSP 
nr 4 i  PSP Jaroszów zagrali 

o III miejsce. Zwycięzców obu 
meczów wyłoniły rzuty kar-
ne. Strzegomianie z  „Dwójki” 
okazali się lepsi w  strzelaniu 
jedenastek i odnieśli zwycięstwo 
w  całym turnieju. III miejsce 
zajęli piłkarze z Jaroszowa. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju 
został Rafał Broda z PSP Ko-
strza. Fabian Metelica z  PSP 
Olszany został najlepszym 
strzelcem, zaś Igora Posackie-
go z  PSP nr 2 w  Strzegomiu 
uznano za najlepszego piłkarza 
turnieju.

Impreza przebiegała w przy-
jaznej, sportowej atmosferze, 
a  organizatorzy zadbali o  po-
częstunek dla zawodników. 

red

Piłkarze z PsP nr 2 najlepsi!
Do rozgrywek zgłosiło się osiem drużyn. Gra była niezwykle zacięta i wyrównana. Dostarczyła wielu wrażeń, zarówno piłkarzom, jak i ich opiekunom

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

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

Ź
ródło: w

w
w
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Klasa A – grupa Wałbrzych II (Unia Jaroszów, Herbapol Sta-
nowice)
Kolejne mecze w sezonie: Unia – Cukrownik/ Polonia Pszenno 1:4, 
Darbor Bolesławice – Unia 1:3, Unia - Ślężanka Tąpadła 2:1, We-
nus Nowice – Unia 2:3, Herbapol – Zryw Łażany 3:0 walkower (na 
boisku 2:0), Płomień Makowice – Herbapol 2:1, Herbapol – Czarni 
Sieniawka 3:4, Cukrownik/ Polonia Pszenno – Herbapol 0:0
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Granit Roztoka 6 16
2. LKS Wiśniowa 6 15
3. Unia Jaroszów 6 12
4. Czarni Sieniawka 6 10
5. Płomień Makowice 6 9
6. Delta Słupice 6 9
7. Cukrownik/ Polonia Pszenno 5 8
8. Błękitni Słotwina 6 8
9. Darbor Bolesławice 6 6
10. Wenus Nowice 6 6
11. Ślężanka Tąpadła 5 5
12. Zieloni Mrowiny 6 5
13. Herbapol Stanowice 6 4
14. Zryw Łażany 6 1

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):
Nysa Kłaczyna – Sokół 5:0, Sokół – LKS Piotrowice Świdnickie 5:2, 
Wierzbianka Wierzbna – Sokół 2:0, Sokół - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 2:6, Huragan – Błyskawice Kalno 1:3, Orzeł Witoszów – 
Huragan 7:0, Podgórze Wałbrzych – Huragan 7:0, Huragan – Nysa 
Kłaczyna 0:3 
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Górnik Nowe Miasto W-ch 5 15
2. Wierzbianka Wierzbna 5 15
3. Podgórze Wałbrzych 5 12
4. Orzeł Witoszów 5 12
5. Nysa Kłaczyna 5 12
6. MKS II Szczawno Zdrój 5 9
7. Sokół Kostrza 5 6
8. Tęcza Bolesławice 5 6
9. Zagłębie Wałbrzych 5 6
10. LKS Piotrowice Świdnickie 5 6
11. Błyskawica Kalno 5 3
12. Grom Panków 5 3
13. Płomień Dobromierz 5 0
14. Huragan Olszany 5 0

W  piękny, słoneczny i  bez-
wietrzny dzień 11 września 
br. na zbiorniku „Rekreacyjny” 
w  Rusku odbyły się Zawody 
Spławikowe o Puchar Prezesa 
Koła PZW Strzegom. Zawody 
zaliczane były punktacji Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej.

W  zawodach uczestniczyło 
25 osób oraz obsługa sędziow-
ska. Rywalizacja trwała od 
godz. 8.00 do 12.00. Ryby brały 
bardzo słabo, dopiero ostatnia 
godzina przyniosła rozstrzy-
gnięcie.

Po ważeniu ryb wyłoniono 
najlepszych wędkarzy.
I miejsce - Tomasz Często-
chowski - 4165 pkt. 
II miejsce - Jacek Siwek 
- 3995
III miejsce - Irene-
usz Dzieniszewski 
- 3030

N a j w i ę k s z ą 
rybę - leszcza o 
dł. 40 cm zło-
wił Tomasz 
Częstochow-
ski. 

W ciągu roku 
odbyły się czte-
ry zawody węd-
karskie zaliczane 
do Grand Prix 

Ziemi Strzegomskiej: Puchar 
Miziołka, Puchar Burmistrza, 
Mistrzostwa Koła i Puchar 
Prezesa.

Końcowa punktacja Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej:
I miejsce - Tomasz Często-
chowski 
II miejsce - Jacek Siwek 
III miejsce - Grzegorz Sutyła 
IV miejsce - Adam Krukowski 
- junior

Puchary, dyplomy oraz nagro-
dy wręczał prezes koła – Tade-
usz Chmieliński. Na zakończe-
nie zawodów był poczęstunek 
gorącą kiełbaską.

Oto najlepszy wędkarz w gminie

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 223/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 22 lipca 2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 253/B/2016, Nr 254/
B/2016 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 9 września 2016 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony 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 nastą-
pi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 3 
listopada 2016 roku, o godz. 
1230 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 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.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 14.07.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 20,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom Nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.10.2016 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 dzier-
żawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, po-
kój nr 35 - II piętro lub telefo-
nicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Burmistrz 
strzegomia 
informuje

    

19 września br. odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych. Była to już IV edycja tej ciekawej 
sportowej imprezy, która rokrocznie gromadzi młodych 
adeptów piłkarskich. Patronują jej: poseł na Sejm RP - Mo-
nika Wielichowska i senator RP - Wiesław Kilian. 
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Na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywie-
szony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom prze-
znaczonych do odda-
nia w dzierżawę zgod-
nie z Zarządzeniem Nr 
257/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 23 
września 2016 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 33.120,00 zł
Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.05.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.08.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną i zabudowę 
usługową na której przewiduje 
się lokalizację zabudowy gara-
żowej. 
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.
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 24.10.2016 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 wygrał przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, 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 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. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
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 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 85-60-543, 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 zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
32/4, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy.
Wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 1,5745 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 120.000,00 zł
Wadium - 12.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 11 P 
1 – obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny.
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.
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 24.10.2016 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 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 
sprzedawanej w dro-
dze przetargu podle-
ga zapłacie najpóź-
niej do dnia zawar-
cia umowy w formie 
aktu notarialnego. 
W razie uchylania 
się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy 
w formie aktu nota-
rialnego, wpłacone 
wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane 
z przeniesieniem 
prawa własności 
oraz koszty przygo-
towania nierucho-
mości do sprzedaży 
ponosi nabywca nie-
ruchomości.
Osoby przystępujące 
do przetargu powinny 
posiadać dokument 
potwierdzający toż-
samość. W przypad-
ku osób prawnych 
wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument 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 do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-

tem, 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. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 33, 
AM–2, Obr. Rogoźnica, poło-
żona w Rogoźnicy.
Wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 1,5745 ha, 
dla nieruchomości urządzo-

na jest księga wieczysta 
SW1S/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 362.000,00 zł
Wadium - 36.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 11 P 1 – obiekty pro-
dukcyjne, składy i magazyny, 

granica udokumen-
towanego złoża.
Nieruchomość podle-
ga wyłączeniu z pro-
dukcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłącze-
nia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystą-
pienia do przetargu 
jest wpłata wadium 
na konto gminy 
Strzegom – Bank Za-
chodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 
0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do 
dnia 24.10.2016 r.
(za dzień wpłaty 
wadium uważa się 
dzień wpływu środ-
ków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wa-
dium należy przedło-

żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał 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. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
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 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. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
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 te-
lefonicznie 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 przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Działka pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny Działka pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny

zabudowa mieszkaniowaBurmistrz 
strzegomia 
informuje
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Przetarg ograniczony – grunty rolne 

zabudowa mieszkaniowa

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 
33/4, AM – 1, Obr. Barto-
szówek położona w Barto-
szówku, gmina Strzegom wg 
danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wyno-
si 5,3279 ha 
klasa gruntu:
Ps III – 0,7601 ha,
Ps IV – 1,9769 ha,
Ps V – 2,5909 ha.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020679/2.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej 
części gminy Strzegom obej-
mującej obręby: Bartoszówek, 
Jaroszów, Rusko, Skarżyce, 
Morawa i Międzyrzecze za-
twierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP 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 przy-
stąpić do przetargu i zdecy-
dują się na złożenie pisem-
nego 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 pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na tere-
nie 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 wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związ-
ku z przetargiem na sprzedaż 
nieruchomości – podstawa 
prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, 
art. 24 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.);
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 27.10.2016 r. – dz. nr 
33/4, AM-1, Obr.Bartoszówek 
położona w Bartoszówku” nale-
ży złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
13.10.2016 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 zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 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 
19.10.2016 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 nierucho-
mości wynosi 151.000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt jeden 
tysięcy 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 
wadium w pieniądzu, w wyso-
kości 15.100,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy sto złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 24.10.2016 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na do-
wodzie wpłaty należy wpisać: 
„wadium – dz. nr 33/4, AM-1, 
Obr. Bartoszówek”. 
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 przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w termi-
nie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1100 
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 wysokości 
postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu. Umowa notarial-
na 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 stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści 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 przetargu 
umieszczona jest na stronie in-
ternetowej www.bip.strzegom.
pl

Zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 269/6, 
AM–1, Obr. Kostrza, położona 

w Kostrzy przy ul. Stefana Że-
romskiego.
Wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,2454 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od 

obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści - 82.000,00 zł
Wadium - 8.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 03.12.2004 r. nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
5MN/RM4 – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Granica terenu górniczego.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie usta-

wy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 24.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 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.
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Grunty rolne - przetarg ograniczony 

zabudowa mieszkaniowa

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 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2015 
r. , poz.1774 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości rolnej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
206/1, AM – 20, Obr. 4 poło-
żona w Strzegomiu, gmina 
Strzegom wg danych z reje-
stru ewidencji gruntów po-
wierzchnia wynosi 1,7000 ha 
klasa gruntu:
R III a – 1,5469 ha,
R III b – 0,1531 ha.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020746/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom uchwa-
lonego uchwałą nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 listopada 2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem RP 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 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-

wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (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 zamel-
dowaniu 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 dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rol-
nej; współwłaścicielem w przy-
padku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rol-
nych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-
kiem 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 Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109 z późn. zm.) w sprawie 

kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność 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 – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.);
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 27.10.2016 r. – dz. nr 
206/1, AM-20, Obr.4 poło-
żona w Strzegomiu” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
13.10.2016 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 
19.10.2016 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 nieru-
chomości wynosi 90.200,00 
zł (słownie: dziewięćdzie-
siąt tysięcy dwieście złotych 
00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolnio-
na 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 
9.100,00 zł (słownie: dziewięć 
tysięcy sto złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 24.10.2016 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 
206/1, AM-20, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
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 zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w termi-
nie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetar-
gu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału nota-
rialnego pełnomocnictwa upo-
ważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
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. 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 po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
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

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoź-
nica, położona w Rogoźnicy 
przy ul. Kolonijnej 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,1024 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 40.300,00 zł
Wadium - 4.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.10.2016 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
6MN15 – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliźniacza. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 
24.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, 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. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-

ruchomości (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go 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 Gmi-
ny 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 zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.
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Wystawy fotografii cieszyły się dużym zainteresowaniem

Przemarsz poszczególnych roczników absolwentów ulicami Strzegomia

Na scenie SCK zasłużeni nauczyciele strzegomskiego LO

Burmistrz Strzegomia wręcza granitowe pamiątki wybitnym nauczycielom 
i absolwentom

Uroczyste odsłonięcie granitowego pomnika Stefana Żeromskiego

Wśród zaproszonych gości m. in. poseł na Sejm RP – I. K. Mrzygłocka

Nie mogło zabraknąć popisów wokalnych w wykonaniu uczniów LO

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu

Po długich i intensywnych przygotowaniach, grono pedagogiczne i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu zorganizowali w ostatnią sobotę (tj. 24 września br.) VI 
Zjazd Absolwentów. Uroczystości miały podwyższoną rangę, bowiem szkoła obchodziła jednocześnie jubileusz 55-lecia swojego istnienia. W zjeździe udział wzięło ponad 200 
absolwentów. Organizatorzy przygotowali dla absolwentów niezwykłe przeżycia w gronie swoich koleżanek, kolegów i nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego 
wspaniałego spotkania. Więcej zdjęć na stronie www.strzegom.pl i na witrynie szkoły.

spotkanie po wielu latach


