
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
nowe drogi 
pięknieją

Powoli zbliża się do końca 
remont strzegomskich ulic: 
Kościuszki, Ofiar Katynia 
i Promenady 
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StrzeGom
Ważna sesja 

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
radni podjęli wiele ważnych 
uchwał. Czego one doty-
czyły? 
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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:

Porządki 

W  ostatnim czasie wy-
czyszczono z  zakrzaczeń 
i  śmieci rów przy ul. Ma-
linowej, a  także usunięto 
nadmiar humusu z  pobo-
cza oraz odnowiono jeden 
z  łączników szutrowych 
pomiędzy ul. Malinową a ul. 
Brzegową w Strzegomiu.

Budują chodnik

W  Goczałkowie na ul. 
Szkolnej trwa kolejny etap 
budowy chodnika, który 
niebawem połączy ul. Kole-
jową z ul. Parkową.

Było spotkanie 

W sobotę, 27 sierpnia br. 
we wsi Pogorzała (gmina 
Świdnica) doszło do spo-
tkania przedstawicieli tej 
wsi z  mieszkańcami Skar-
życ, Grochotowa i Stawisk 
w  sprawie budowy przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków. 
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Brak odwodnienia, zalega-
nie wody opadowej, znikoma 
liczba miejsc parkingowych 
dla mieszkańców wspólnot, 
nieużyteczne, stare komórki 
i  sterty niesegregowanych 
śmieci – tak wygląda więk-
szość gminnych, strzegom-
skich podwórek. Rozpoczęto 
jednak wielkie zmiany tego 
obrazu. Pierwsze efekty są 
już widoczne, ale do całko-
witej przemiany potrzebny 
jest czas. 

Władze samorządowe Strze-
gomia widząc negatywne ob-
licze strzegomskich podwórek 
gminnych, postanowiły prze-
znaczyć środki z  budżetu na 
poprawę ich wizerunku. Jako 
pierwsze do remontu przezna-
czono podwórko za posesjami 
Rynek 22–27a (w obrębie ulic: 
Rynek, Św. Anny, Kościelnej 
i Dąbrowskiego). Właśnie nie-
dawno zakończył się remont 
tego dużego podwórka. - Doko-
nano m. in. jego odwodnienia, 
przebudowano nawierzchnię, 
rozebrano stare komórki go-
spodarcze, w  miejsce których 
planuje się wybudowanie bok-
sów na kontenery dla pobliskich 
wspólnot. Dodatkowo zostanie 
zamontowany szlaban, dzięki 
któremu z miejsc parkingowych 
będą mogli korzystać tylko 
mieszkańcy tych wspólnot, 
a nie osoby z zewnątrz. Szlaban 
będzie sterowany elektronicznie 
przez piloty, które trzeba będzie 
zakupić – wyjaśnia Jarosław 
Smordowski, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. – Teraz nasze podwórko 
wygląda jak należy. Nie ma już 
wielkich kałuż, jest przejrzy-
ście i  nowocześnie. Zniknęły 
szpecące komórki. Dzięki szla-

banowi mieszkańcy będą 
mieli w  końcu gdzie zapar-
kować swoje auta – podkreśla 
Zdzisław Szpak, mieszkaniec 
Rynku. Podobny szlaban zo-
stanie zamontowany również 
na podwórku zlokalizowanym 
w rejonie ulic: Dąbrowskiego 2, 
4, 6, Rynek 28-29 i Świdnickiej. 

Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta ma ciekawy po-
mysł odnośnie kolejnego, bar-
dzo dużego podwórka w rejonie 
Rynku, ul. Świdnickiej, ul. Ogro-
dowej i  ul. Bohaterów Getta.  
- Chodzi o  to, by okoliczne 
wspólnoty złożyły wspólny 
projekt do najnowszej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 2017 
na zagospodarowanie tego po-
dwórka. Jest duża szansa na wy-
graną, pod warunkiem jednak 
dużej mobilizacji mieszkańców 
– wyjaśnia burmistrz. 

Proces przemiany gminnych 
podwórek trwa, jednak zmia-
ny nie nastąpią zbyt szybko. 

Mieszkańcy 
powinni uzbroić 
się w  cierpliwość. Do 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu wpłynęło już ok. 220 
wniosków od zarządców nie-
ruchomości, którzy w imieniu 
wspólnot wnioskują o  wska-
zanie lokalizacji pod budowę 
wygrodzeń na kontenery na 

odpady komu-
nalne na terenie będącym 
własnością gminy. Gmina 
dokonała takich wskazań. 
A teraz czas na aktywność 
wspólnot.

tW

Świętowanie rozpocznie się 
tradycyjną mszą świętą o godz. 
11.30 w  Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu, następnie odbę-
dzie się ceremoniał przekazania 
chleba oraz prezentacje wieńców, 
chlebów i stoisk. Jak informuje 
sołtys Strzegomia - Zdzisław 
Kudyba, nasz Rynek stanie się 
miejscem, gdzie goście święta 
plonów będą mieli okazję spró-
bować różnych specjałów i  lo-
kalnych produktów. - W sumie 
będzie ok. 20 stoisk i, z tego co 
wiem, nasze wsie przygotowują 

się do tego wydarzenia z dużym 
zaangażowaniem. Dodatkowo 
udekorujemy wjazdy do nasze-
go miasta, aby poinformować 
sąsiednie gminy o  dożynkach 
– podkreśla sołtys. W  trakcie 
imprezy zostaną rozstrzygnięte 
konkursy na najładniejsze i naj-
lepiej zagospodarowane stoisko, 
natomiast burmistrz wręczy 
odznaczenia najbardziej zasłu-
żonym rolnikom naszej gminy.

Starostą dożynek będzie 
Henryk Kudyba – mieszkaniec 
Strzegomia, rolnik prowadzący 

50-hektarowe rodzinne go-
spodarstwo, głównie uprawy 
roślinne. Starościną została 
wybrana Iwona Sozańska 

z Wieśnicy, która wraz z mę-
żem prowadzi gospodarstwo 
rolne. Oboje specjalizują się 
w nasiennictwie.

remont podwórek

Gminne dożynki już niebawem

Zakończył się remont pierwszego podwórka za posesjami Rynek 22–27a. Kolejne inwestycje już niedługo

O wielkim święcie rolników informować będą dodatkowo dekorowane wjazdy naszego miasta

Warto jeszcze wspomnieć na koniec o sytuacji, w jakiej znalazły się wspólnoty 
na ul. Różanej 8-12, które ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu, 
nie dysponowały swoim terenem na posadowienie boksów. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu burmistrza Strzegomia, Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
przekazało grunt Skarbu Państwa dla gminy pod budowę nowych wygrodzeń.

Już 11 września br. na strzegomskim Rynku odbędą się 
Dożynki Gminne. Ich organizatorem będzie sołectwo 
Strzegom i Strzegomskie Centrum Kultury. 
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- Spotkania przebiegały 
w atmosferze pracy, wzajem-
nego zrozumienia i motywa-
cji do dokonywania zmian. 
Szczególnie ważne było prze-
kazywanie podstawowej 
wiedzy w  kate-
gorii poru-
s z a -

nych problemów. Po za-
kończeniu zajęć wiele osób 
korzystało z  kontaktu indy-
widualnego, celem omówienia 
trudności w  obszarach życia 

r o d z i n -

nego i  zawodowego, m. in. 
problemu samotności i funk-
cjonowania w społeczeństwie 
oraz nowego sposobu życia 
– informuje Wiesława Zuch-
mantowicz, prezes Klubu 
Abstynenta „Arka”.

Strzegomianie mieli okazję 
zobaczyć także wiele cie-
kawych i  pięknych miejsc. 
Zwiedzili m. in. Starówkę 
w  Gnieźnie, katedrę  Św. 
Wojciecha i  Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego. 

Następnie przejechali do 
Lednicy, gdzie czekało 

na nich wiele atrak-
cji turystycznych. 

P r z e d s t a w i -
c i e l e  k l u -

b u  „ A r k a” 
w   d ro d z e 
powrotnej 
odwiedzi-
l i  ponad-
to Kórnik 
i Rogalin.

red

Strzegomianie dbają o swo-
je  domostwa i   ukwiecają 
balkony, które stanowią praw-
dziwą ozdobę nie tylko ich 

posesji, ale i  całego miasta. 
Zachęcamy mieszkańców 
do przesyłania zdjęć swoich 
balkonów na adres biuletyn@

strzegom.pl. Opublikujemy 
je w  „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom”. W tym nu-
merze prezentujemy zdjęcia 

balkonu, który należy do pani 
Jolanty zamieszkałej przy uli-
cy Dębowej w Strzegomiu.

Po obozie terapeutycznym
Spotkania przebiegały w atmosferze pracy, wzajemnego zrozumienia i motywacji do działania. Szczególnie ważne były rozmowy o problemach

Od 1 września br. Urząd 
Miejski w Strzegomiu powrócił 
do godzin pracy sprzed okresu 
wakacyjnego. 

Czas pracy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu: 
poniedziałek, środa, czwartek 
8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 17.30

piątek 8.00 - 14.30

Czas pracy kasy Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu: 
poniedziałek 8:30 - 15:00 
wtorek 8:30 - 15:45 
środa 8:30 - 15:00 
czwartek 8:30 - 15:00 
piątek 8:30 - 13:30

red

urząd czynny inaczej

Wydarzenie to jest orga-
nizowane pod honorowym 
patronatem marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego 
– Cezarego Przybylskiego 
oraz biskupa świdnickiego 
– JE ks. bp. Ignacego Deca. 
W  programie uroczystości 
przewidziane są wystąpienia 
okolicznościowe, uroczysta 

polowa Msza Święta pod 
przewodnictwem biskupa 
pom ocn i c z e go, z ł o ż e n i e 
wieńców i  wiązanek kwia-
tów oraz zwiedzanie wy-
staw. 

Zbiórka uczestników na 
placu przed muzeum o godz. 
11.45.

red

77. rocznica agresji niemiec na Polskę
W programie przewidziano wystąpienia okolicznościowe, uroczystą polową Mszę Świętą pod, złożenie wieńców oraz zwiedzanie wystaw

Członkowie strzegomskiego Klubu Abstynenta „Arka” 
w  dniach 13-14 sierpnia br. uczestniczyli w  obozie tera-
peutycznym w Gnieźnie. Głównym punktem obozu były 
specjalistyczne zajęcia z terapeutą, w których uczestniczyły 
osoby trzeźwiejące oraz ich rodziny. 

Zaprezentuj  swój ba lkon! 

Balkon na ul. Dębowej w Strzegomiu

Urząd Miejski w  Strzegomiu, Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej oraz Muzeum Gross- Rosen zapraszają na 
uroczystości upamiętniające 77. rocznicę agresji Niemiec na 
Polskę, które odbędą się 4 września o godz. 12.00 na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego.
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

wrzesień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

28.08 – 03.09 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

04.09 – 10.09 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

11.09 – 17.09 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Odpady komunalne - obowiązki właściciela nieruchomości
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

W  związku z  licznymi przy-
padkami pogryzienia przez psy 
pracowników odbiorcy odpadów 
komunalnych – Zakładu Usług 
Komunalnych w  Strzegomiu 
sp. z  o.o. przypominamy wła-
ścicielom nieruchomości zapis 
§12 Regulaminu utrzymania 
czystości i  porządku na terenie 
Gminy Strzegom. Regulamin 
stanowi załącznik do uchwa-
ły Nr 75/15 Rady Miejskiej  
w  Strzegomiu z  dnia 30 wrze-
śnia 2015r. w  sprawie Regu-
laminu utrzymania czystości  

i  porządku na terenie gminy 
Strzegom:
pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych należy umieszczać 
w  wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przysto-
sowanych do tego celu zgodnie  
z odpowiednimi przepisami; po-
jemniki powinny być usytuowane 
w  taki sposób, aby osoby z nich 
korzystające oraz przedsiębiorca 
odbierający odpady, nie mieli 
konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości z możli-
wością dojazdu do pojemników 

pojazdu do transportu odpadów; 
w  przypadku braku możliwo-
ści bezpośredniego dojazdu do 
miejsca ustawienia pojemników 
do zbierania odpadów pojem-
niki należy wystawić w  dniu 
odbioru na chodnik lub drogę 
przed wejściem na teren nie-
ruchomości; pojemniki należy 
ustawić tak, aby nie utrudniały 
korzystania z  nieruchomości,  
w  szczególności poprzez zasta-
wianie ciągów pieszych i  jezd-
nych oraz miejsc parkingowych; 
w  przypadku braku miejsca do 

ustawienia pojemników na terenie 
własnej nieruchomości dopuszcza 
się ustawienie pojemników na 
terenie nieruchomości sąsiedniej, 
pod warunkiem posiadania ty-
tułu prawnego do dysponowania 
terenem na ten cel; worki przezna-
czone do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych należy 
umieszczać w miejscu ustawienia 
pojemników lub innym miejscu 
uzgodnionym z odbiorcą odpadów 
wyłącznie w  dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego 
rodzaju odpadów.

W minionym tygodniu na ul. 
Kościuszki prowadzone były 
prace związane z wykonaniem 
warstwy mrozoochronnej, sta-
bilizacji oraz 

dolnej warstwy podbudowy 
kamiennej na skrzyżowaniu 
ul. Kościuszki-Ofiar Katy-
nia-Promenady. Uruchomiono 
już doraźny przejazd przez to 

skrzyżowanie. Wy-
konano także 

r o b o t y 
k r a -

wężnikowe w  obrębie skrzy-
żowania, aktualnie układana 
jest nawierzchnia chodniko-
wa z  kostki betonowej od ul. 
Bankowej w  stronę ul. Ofiar 
Katynia. W tym tygodniu kon-
tynuowane są prace na zatokach 
postojowych do skrzyżowania 
z ul. Ofiar Katynia. 

W  obrębie ul. Promenady 
prowadzone są prace związane 
z  zakładaniem trawników, 

a także realizowane są drob-
ne prace brukowe na zato-

kach postojowych.
Na ul. Ofiar Katynia 

wykonywane są rury 
osłonowe na sieci 
cieplnej, a  po zakoń-
czeniu tych robót bę-
dzie wykonany zjazd 
z ulicy do ciepłowni. 
Ponadto prowadzo-
ne są prace w obrębie 
trawników.

red

Trwa drogowa rewolucja
Po zakończeniu inwestycji, ten rejon Strzegomia będzie napawał dumą mieszkańców. Będzie nowocześnie i przede wszystkim bezpiecznie

Podatniku!
B u r m i s t r z  S t r z e gom i a 

przypomina właścicielom, 
dzierżawcom i  najemcom 
o  obowiązku zgłaszania do 
o p o d a t k o w a n i a  z a k u p u , 
sprzedaży lub zawarcia umo-
wy dzierżawy nieruchomości, 
działek rolnych lub środków 
transportu. 

Każdą zmianę należy zgło-
sić w  terminie 14 dni od jej 
powstania osobiście w pokoju 
nr 4 Wydziału Podatkowego 
w  UM w  Strzegomiu lub 
za pośrednictwem poczty. 
Niedopełnienie tego obo-
wiązku, może skutkować 
pociągnięciem podatnika do 
odpowiedzialności  karnej 
skarbowej, co narazi podat-
nika na dodatkowe kosz-
ty. Powyższe zmiany należy 
zgłaszać na formularzach, 
według ustalonego wzoru, 
dostępnych w Urzędzie Miej-
skim w  Strzegomiu lub na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl.

Jednocześnie  burmistrz 
przypomina, że 15 września 
2016 r. upływa termin płat-
ności kolejnej raty podatku 
od nieruchomości, podatku 
rolnego, leśnego i od środków 
transportowych. 

1. Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Konserwatorskie CA-
STELLUM Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Cena ofertowa: 7 900 000,00 
zł

2. R-BUD Sp. z o.o.
ul. Parafialna 57
52-233 Wrocław
Cena ofertowa: 7 687 000,00 zł.

- W  chwili obecnej komisja 
przetargowa sprawdza zgod-

ność ofert z określonymi przez 
gminę wymogami. Ogłoszenie 
wyników i  podpisanie umowy 
z wybranym wykonawcą plano-
wane jest na początek września 
– informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i  Zamówień Publicznych 
w UM w Strzegomiu.

Ponieważ ceny obu ofert 
przewyższają kwotę, jaką gmina 
pierwotnie planowała przezna-
czyć na realizację zamówienia, 
na sesji Rady Miejskiej odbytej 
w dniu 24.08.2016 r. zwiększo-
no planowane wydatki na ten 
cel o 1,61 mln zł.

red

Kto wybuduje Delfinka?
Prace rozpoczną się niebawem, a ich zakończenie planowane jest końcem 2017 r.

Wycieczka zorganizowana 
przez Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów 17 sierpnia 
br. okazała się bardzo ciekawym 
wyjazdem.

- Z dużym zainteresowaniem 
zwiedziliśmy piękny Kościół 
Pokoju w  Jaworze. Dla wielu 
z  nas wygląd tego obiektu 
sakralnego był sporym zasko-
czeniem. Warte obejrzenia 

jest też Muzeum Regionalne. 
Dalszym punktem programu 
był 2-godzinny spacer pięknym 
Wąwozem Myśliborskim.Wy-
cieczkę zakończyliśmy grillem 
i śpiewaniem. Humory nam do-
pisywały. Zapraszamy na nasze 
środowe spotkania i  wspólne 
wyjazdy – podkreślają członko-
wie PZERiI w Strzegomiu.

red

Tak blisko, a tak pięknie!

„Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, ul. Ofiar Katynia oraz ul. Promenada łączących się z drogą 
wojewódzką 374” została dofinansowana kwotą 2.567,879 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja zakończy się, zgodnie z zawartą 
umową o dofinansowanie do 30 listopada 2016 r. 

Przedstawiamy kolejny raport z realizacji zbliżającego się powoli do końca remontu strze-
gomskich ulic: Kościuszki, Ofiar Katynia i Promenady. 

Pływalnia „Delfinek” będzie posiadać 4-torową nieckę basenową (w technologii 
ze stali nierdzewnej) o wymiarach 8,5 x 16,67 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m. 
Natomiast brodzik dla dzieci niepływających będzie miał wymiary 3,3 x 5,3 m 
i głęb. 30 cm. Obiekt będzie poszerzony o zespół odnowy biologicznej (sauna 
sucha, parowa i infrared oraz jacuzzi). 

22 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę małej przyszkolnej pływalni 
Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu. W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty:
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Przypomnijmy, zadanie zo-
stało zgłoszone do drugiej 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
przez radnego Pawła Rudnic-
kiego, który zaznacza, że jest to 
jedna w ważniejszych inwestycji 
w  tamtym rejonie naszego 
miasta. – Aktywność fizyczna 
jest bardzo ważna w  naszym 
życiu i tym bardziej się cieszę, 
że wspólnie z  mieszkańcami 
udało nam się doprowadzić do 
realizacji siłowni pod chmurką. 
Dzięki dużej mobilizacji i do-
brej promocji, na nasz projekt 
zagłosowało 177 osób. Dodam, 
że projekt startował również 
w  premierowej odsłonie BO, 
jednak nie uzyskał odpowied-
niej liczby głosów – informuje 
radny Rady Miejskiej. 

Koszt tej inwestycji to ok. 40 
tys. a planowany termin zakoń-
czenia to połowa października. 

red

Polega na umieszczeniu 
w  specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych in-
formacji o stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach, alergiach na 
leki, kontaktach do najbliższych, 
danych osobowych, w tym nr pe-
sel. Pakiet z takimi informacjami 
powinien być przechowywany 

w lodówce, czyli miejscu, które 
jest prawie w  każdym domu 
i zarazem jest łatwo dostępne.

Taką „Kopertę życia”, jak 
również samą „Kartę Informa-
cyjną” można odebrać w  tut. 
Urzędzie Miejskim – Wydział 
Obsługi Interesanta pok. nr 15 
– parter lub w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w  Strzegomiu. 
Akcja na terenie gminy 
Strzegom trwa od ubiegłe-
go roku. 

Przypominamy jednak, że 
indywidualna „Karta Infor-
macyjna” – dane o  osobie, 
jest ważna rok od momentu 
jej wypełnienia. Należy ją 
aktualizować, szczególnie 
w  danych dotyczących te-
lefonów do najbliższych 
członków rodziny, przeby-
tych i obecnych chorobach, 
jak również przyjmowanych 
lekach.

Kolejna siłownia

Trwa akcja „Koperta życia”

Budżet Obywatelski

Zadanie zostało zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego przez radnego Pawła Rudnickiego

Kopertę, jak również samą kartę informacyjną można odebrać w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu

Przypominamy, że 
od 15 sierpnia br. 
można słuchać 
w  Internecie 
lokalną roz-
głośnię Ra-
dio Sudety 
24, która m. 
in. promuje 
wydarzenia 
z gminy Strze-
gom.

Jak podkreślają 
założyciele Radia Su-
dety 24, Adrian Pietra-
szek i Leonard Jakuszczonek, 
misją radia z  jednej strony 
jest wiarygodna informacje 
lokalna, a  z  drugiej - możli-
wość zaistnienia na antenie 
mieszkańców gminy Strzegom 
od pozdrowień, po prezentację 
zainteresowań, ciekawych oso-
bowości, po problemy nurtujące 
mieszkańców. 

Ważną audycją jest poran-
ny program „na żywo”, który 
porusza bieżące wydarzenia 
w gminie Strzegom o charakte-
rze społecznym i politycznym. 
– Jest to rozmowa „na żywo” 
z prowadzącym w studiu Radia 
Sudety 24 lub wywiad dzienni-
karski prowadzony w siedzibie 
gościa programu. Audycje emi-
towane są od poniedziałku do 

piątku po godz. 
9.00, powtórki natomiast – po 
godz. 14.00 – informuje Adrian 
Pietraszek.

Drugim programem jest au-
dycja „To warto wiedzieć”, która 
prezentuje ciekawe osobowości, 
zagadnienia dotyczące przemy-
słu turystycznego, kulturalnego, 
rozrywkowego i walory związa-
ne z  położeniem geopolitycz-
nym gminy Strzegom. Audycja 
jest emitowana trzy razy w ty-
godniu – poniedziałek, czwartek 
i piątek po godz. 10.00. Powtór-
ki – po godz. 15.00.

Radio nadaje swój sygnał 
w  Internecie pod adresami 
www.radiosudety24.pl oraz 
www.radiostrzegom.pl. 

tW

Młodzieżowe 
Centrum Ka-
riery w Strzego-
miu zaprasza do 
wzięcia udzia-
łu w  projekcie 
„AKCJA AK-
TYWIZACJA - 
YEI”. Jeśli ukoń-
czyłeś 18 lat i nie 
ukończyłeś 25 
lat, nie uczysz się i nie pracujesz, 
znajdujesz się w  niekorzyst-
nej sytuacji lub nie posiadasz 
kwalifikacji i  doświadczenia 
zawodowego – zgłoś się!

W ramach projektu proponu-
jemy bezpłatne szkolenia i staże, 
a także kurs prawa jazdy kat. B, 
przedsiębiorczości, komputero-

wy ECDL, konsultacje dorad-
cze, psychologiczne. Sprawdź 
nas! Rekrutacja prowadzona jest 
w biurze Młodzieżowego Cen-
trum Kariery w Strzegomiu, ul. 
Paderewskiego 36, tel. 74 649 
19 89, e-mail: mck.strzegom@
ohp.pl

strzegomskie radio już nadaje

mcK zaprasza

Siłownie rosną w mieście jak grzyby po deszczu. Tu obiekt znajdujący się 
na terenie parku miejskiego

Już we wrześniu br. na Domkach (ul. Bema) ruszą prace związane z budową siłowni pod chmurką. Stanie tam kilka 
urządzeń takich jak: jeździec, wioślarz, wahadło, czy biegacz, które pozwolą zadbać mieszkańcom o formę i tężyznę 
fizyczną. 

Przypominamy, że trwa akcja „Koperta życia”, do której 
przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia 
ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle 
chorych, starszych i samotnych. Karta Informacyjna jest 
ważna rok od momentu jej wypełnienia i należy ją aktu-
alizować. 

Masz pomysł na ciekawy projekt inwestycyjny 
w Strzegomiu?

Złóż do 12 września propozycję projektu do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Strzegom 2017

Wybierz jeden z obszarów i kategorii zadań:

W dniach 4-23 października zachęć jak największą liczbę 
mieszkańców Strzegomia do głosowania

W dniach 21-23 października oddajcie głos w lokalu 
wyborczym

Do końca października dowiesz się czy Twój projekt wygrał 
i zostanie zrealizowany

Szczegóły znajdziesz 
w zakładce Budżet 

Obywatelski 2017 na www.
strzegom.pl i www.bip.

strzegom.pl Pomoc uzyskasz 
w punkcie konsultacyjnym 

w Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu 
(parter, pok. nr 15). 

Obszar Edukacja
Zadanie małe

tj. o wartości do 20 tys. zł

Obszar Edukacja Zadanie 
duże tj. o wartości powyżej 20 
tys. zł i nie więcej niż 80 tys. zł 

Obszar społeczny Zadanie 
małe tj. o wartości do  

50 tys. zł

Obszar społeczny Zadanie 
duże tj. o wartości powyżej 
50 tys. zł i nie więcej niż 250 

tys. zł 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

miciu! czy wiadomo, co 
z  zapowiadanym remontem 
ul. św. jadwigi?

Tak. Niestety remont zo-
stanie przesunięty na wiosnę 
2017 roku. Powodem jest 
fakt, że ul. Jadwigi w chwili 
obecnej jest wykorzystywa-
na jako objazd w  związku 
z remontami ulic - Al. Woj-
ska Polskiego i  Kościuszki. 
Gdybyśmy dali termin wy-
konania ul. Św. Jadwigi do 30 
listopada, cena w  przetargu 
byłaby bardzo wysoka, dlate-
go postanowiłem przedstawić 
Radzie Miejskiej propozycje 
przesunięcia przetargu na 
styczeń 2017 roku. Myślę, 
że zrozumie pan sytuację, 
obserwując wzmożony ruch 

na ul. Jadwigi. Mam nadzieję 
także, że do stycznia wspól-
noty, które nie mają swoich 
kontenerów na śmieci i bok-
sów śmietnikowych, zdążą je 
zakupić i wstawić do boksów, 
na które otrzymali już odpo-
wiednie miejsca. 

Figura: Panie burmistrzu, 
gdzie są dostępnie w  strze-
g o m i u  to a l e t y  p u b l i c z n e 
w  weekendy i  dni wolne od 
pracy, z  których można sko-
rzystać? ostatnio zaczepili 
mnie turyści i nie umiałem ich 
pokierować w  odpowiednie 
miejsce. goście sami zauwa-
żyli, że nie ma oznakowania 
na mieście o  toaletach... no 
cóż, wstyd mnie ogarnął. 

Miło mi poinformować, że 
od 2015 r. toalety dostęp-
ne są w  sobotę i  niedzielę 
w  godzinach 9-15 w  Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel”, gdzie mam na-
dzieję trafili turyści, bo jest 
to piękny zakątek naszego 
miasta, w którym mieści się 
Izba Regionalna. Ja oso-
biście w  takich sytuacjach 
korzystam też z  restauracji. 
Ponadto informuję też, że 
w  sobotę i  niedzielę toalety 
dostępne są na dworcu auto-
busowym (ul. Dworcowa) od 
godz. 5.00 do godz. 21:45, 
a na ul. Leśnej - w soboty od 
godziny 5.00 do godz. 13:45. 
Jestem pewny, że nie mamy 
się czego wstydzić w  tym 

temacie, tylko brakuje trochę 
informacji, co też czynię. 
Zamieścimy te informacje 
w specjalnej rubryce co jakiś 
czas w gazecie. Nadmieniam 
także, że w  czasie godzin 
pracy Urzędu Miejskiego na 
parterze dostępna jest toaleta 
dla mieszkańców, w tym dla 
matek z dziećmi, bo jest tam 
zamontowany tzw. przewijak 
dla dzieci. 

miciu: na wyremontowa-
nym stadionie odsunięto spe-
cjalnie górne boisko od trybun, 
aby umożliwić organizowanie 
festiwali/imprez na dużej 
dostawianej scenie. dlaczego 
Festiwal Folkloru nie odbę-
dzie się na stadionie?

W  poprzednim numerze 
odpowiadałem już na podob-
ne pytanie. Pozdrawiam.

martin: Panie burmistrzu, 
niewiele czasu upłynęło od 
z akończ enia remont u ul. 
Armii krajowej. Pozosta-
wiono tam lipy. bo ładnie? 
bo mieszkańcy chcieli? nie 
wiem, z  jakiego powodu. 
w i e m  n a to m i a s t ,  ż e  j u ż 
z  nich liście lecą i  wzorem 
lat ubiegłych sprzątanie ich 
będzie pewnie rzadkością. 
mało tego, z drzew opadają 
klejące kwiaty, które oblepia-
ją te piękne, nowo położone 
chodniki. w  miejscu, gdzie 
opadają liście i kwiaty, two-
rzy się na chodniku ciemna 

plama, której deszcz niestety, 
ale nie wymyje. czy to był 
słuszny pomysł pozostawie-
nia drzew? czy nie lepiej 
było nasadzić nowy drzewo-
stan, który nie wyrządzał by 
takiej szkody. 

Widzi pan, jak to jest. Ja 
mieszkam w  okolicy i  my-
ślę, że problem, który pan 
przedstawia, jest naprawdę 
mały. Mieszkańcy nie sy-
gnalizowali go do tej pory. 
Myślę, że są trudniejsze 
tematy i problemy tej gminy. 
Oby takie jak pan przed-
stawia, były w  przyszłości. 
Co do słuszności decyzji. 
W  grupie zawsze jest kilka 
różnych zdań na ten sam 
temat. W  tym przypadku 
zdecydowano zostawić lipy. 

toja: witam, w odpowiedzi 
na PytAnie z dnia: 2016-
08-14 na temat używania 
kolców lekkoatletycznych na 
bieżni, odpowiedział pan, 
cytuję: „kolce można używać 
na bieżniach tartanowych. 
nasza bieżnia zbudowana 
jest z  poliuretanu i  bieganie 
w  kolcach uszkodziłoby ją”. 
Przecież to jedno i  to samo. 
tartan to tworzywo poli-
uretanowe.

Niestety, z pozyskanych in-
formacji na naszej bieżni nie 
można chodzić z kijkami. Już 
mamy pierwsze uszkodzenia 
bieżni, które jak twierdzi 
wykonawca spowodowane są 

kijkami na bieżni. Nie uznał 
tego uszkodzenia w ramach 
gwarancji. Odpowiadając na 
pytania, kieruję się informa-
cjami uzyskanymi od osób 
odpowiedzialnych za dane 
zadanie. Taką otrzymałem 
odpowiedź. Z  większości 
realizowanych inwestycji 
mieszkańcy są zadowoleni 
i  to bardzo, ale jest zawsze 
kilku malkontentów, któ-
rzy narzekają, ale jak to się 
mówi, jeszcze się taki nie 
urodził, który by wszystkim 
dogodził. 

mieszkanka kostrzy: wie-
my, że budynek przy ul. ko-
pernika 3 został już przejęty 
przez gminę. Popada on już 
w ruinę, a szkoda. jakie dal-
sze losy go czekają?

Dziwne pytanie. Budy-
nek ma wymieniony dach, 
zrobione zostały remonty 
mieszkań łącznie z  kotłow-
niami w tych lokalach, które 
płaciły czynsz i miały umowy 
najmu. Byłem tam i  wiem, 
że oczekiwania są bardzo 
duże, ale zależeć to będzie od 
kilku spraw organizacyjnych, 
o których najemcy wiedzą. 

miciu: witam, dziękuję za 
odpowiedź odnośnie doświe-
tlenia bieżni na stadionie. 
biegam często już teraz po 
zapadnięciu zmroku i lampy 
solar ne są t ylko pr zy 2/3 
bieżni z  przerwą obok try-

buny i są skierowane w drugą 
stronę. to zdecydowanie nie 
wystarczy. czy można pod-
jąć już konkretną decyzję, że 
na stałe palą się 2 lampy na 
przeciwległych słupach albo 
po 1 na każdym od zapad-
nięcia zmroku do zamknięcia 
obiektu i  po temacie. z  góry 
dziękuję i pozdrawiam.

Przekazuję pytanie dyrek-
torowi OSiR celem spraw-
dzenia tematu i odniesienia 
się do tego w  następnym 
numerze. 

mieszkaniec miasta: witam 
panie burmistr zu. P roszę 
odpowiedzieć  na pytanie, 
czy i kiedy, wróci ogrodzenie 
pomnika św. jana nepomuce-
na. czy sprawca zniszczenia 
zapłaci za szkody które spo-
wodował? ja i  grono moich 
znajomych oczekuje, że nie 
odpuści pan i dopilnuje spra-
wy zwrotu kosztów ogrodze-
nia, za które zapłaciliśmy 
wszyscy. Pozdrawiam.

Z  ubezpieczenia odzy-
skaliśmy kwotę 4.100,00 zł, 
wycena naprawy to ponad 
6.000,00 zł. Po wykonaniu 
i  zapłaceniu będziemy ne-
gocjować z ubezpieczycielem 
pokrycie całości kosztów 
- takie są uzgodnienia. To 
ubezpieczyciel będzie do-
chodzić od sprawcy zwrot 
kosztów albo z  jego ubez-
pieczenia, albo gotówki, ale 
to już nie nasza sprawa.

„Święto chleba” w stanowicach
Świętowanie rozpoczęło się mszą dziękczynną w miejscowym Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo odprawił ks. Sławomir Marek

Świętowanie rozpoczęło się 
mszą dziękczynną w  miejsco-
wym Kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, którą odpra-
wił proboszcz parafii ks. Sławo-
mir Marek. Po nabożeństwie 
nastąpił przemarsz z wieńcem 
dożynkowym do Parku Kaszta-
nowego - na plac przed świetlicą 
wiejską - gdzie odbywały się 
degustacje potraw, zabawy, gry 
oraz tańce. Część kulturalną zor-
ganizowali i prowadzili pracow-
nicy Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Stanowiczanie bawili 
się do późna w nocy z zespołem 
„Sąsiedzi”.

Ciekawą i  niezwykle inte-
resującą inicjatywą były kon-

kursy o  tematyce dożynkowej. 
W  konkursie na regionalny 
chleb zwyciężyła Maria Rogow-
ska. W konkursie na najlepszy 
kołacz 1. miejsce zajęła Agata 
Dmytrarz. W  konkursie na 
najlepszą potrawę najlepszy-
mi zdolnościami kulinarnymi 
wykazała się Jadwiga Chmieli-
czek. W konkursie na najlepszą 
nalewkę 1. miejsce przypadło 
Arlecie Lis. Z kolei w konkursie 
na najpiękniejszą kompozycję 
żniwną zwyciężyła Anna Zysk. 
W ostatnim z ocenianych przez 
3-osobowe jury konkursie lite-
rackim na najpiękniejszą poezję 
lub prozę o chlebie i pracy rolni-
ka, zwyciężyła tradycyjnie sołtys 

wsi - Zdzisława Dmytrarz. 
Łącznie we wszystkich konkur-
sach wzięło udział 25 osób. Do 
zwycięzców trafiły nagrody rze-
czowe przekazane przez gminę 
Strzegom, Starostwo Powiatowe 

w  Świdnicy, Stowarzyszenie 
i Radę Sołecką wsi Stanowice 
oraz firmę, która ufundowała 4 
przeloty rekreacyjne samolotem. 

- W  imieniu organizatorów 
dziękuję wszystkim za przybycie. 

W sposób szczególny dziękuję 
za przybycie przedstawicielom 
władz samorządowych Strzego-
mia, członkom Stowarzyszenia 
Mieszkańców na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Stanowice, przedstawi-

cielom Rady Sołeckiej, rolnikom 
i  tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
tego pięknego święta – podsu-
mowała Zdzisława Dmytrarz, 
sołtys Stanowic. 

Tegoroczna edycja „Święta Chleba” w Stanowicach odbyła 
się w niedzielę, 28 sierpnia br. W obecnej formule imprezę 
zorganizowano już po raz 9.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom6 2 września 2016r Adni / ogłoszeniA

Budynek niemieszkalny - strzegom, ul. Kościelna 14 a

Stanowice są jego oczkiem 
w głowie. - Zależy mi na tym, 

żeby nasza wieś piękniała 
i  w  związku z  tym chcieli-

byśmy mieć dobre, asfaltowe 
drogi i  chodniki, zadbane 
miejsca integracji i  spotkań 
oraz obiekty sportowe. Marzy 
mi się sala gimnastyczna! Sen 
z  powiek spędza nam brak 
chodników przy drogach 
powiatowych w  kontekście 
objazdu przez naszą wieś, 
wynikającego z  nieuchron-
nego remontu mostu na trasie 
Strzegom – Świdnica – za-
znacza radny.

Piotr Szmidt stara się pro-
mować swoją wieś we wszelki 
możliwy sposób. Prowadzi 
z  kolegami stronę interne-
tową www.stanowice.pl, do-
prowadził do stworzenia pie-
czątki z  krzyżem pokutnym 
(najstarszym w  Europie!) 

d la turystów odwiedzają-
cych naszą wieś. Zaprojekto-
wał ją Tomasz Smagłowski. 
W  przygotowaniu jest też 
tablica informująca o pierw-
szej wzmiance o Stanowicach 
(z roku 1150) 

Pr ywatnie pas jonuje go 
historia, szczególnie swojej 
wsi, uwielbia także góry - 
należy do Klubu Miłośników 
Gór w  Strzegomiu oraz do 
PTTK. Interesuje się spor-
tem i muzyką, tą w ciężkim 
wydaniu. W trakcie ostatnich 
wakacji był na 3 koncertach: 
(„Testament” we Wrocławiu, 
„Black Sabbath” w Krakowie 
i „Iron Maiden” we Wrocła-
wiu). 

red

Burmistrz Strzegomia ogłasza dru-
gi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
budynkiem niemieszkalnym 
działka nr 1503/1, AM – 14, obr. 
3, o powierzchni 0,0189 ha po-
łożona w Strzegomiu, przy ulicy 
Kościelnej 14a 
Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 407 m2 Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
116/2001 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 21 listopada 2001 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta 
Strzegom, obejmującej obszar sta-
romiejski, w granicach strefy ścisłej 
ochrony konserwatorskiej przed-
miotowa nieruchomość oznaczo-

na jest symbolem 32 MW – teren 
zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 14.07.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 249.210,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych nie-
ruchomość udostępniona będzie 
do oglądania w dniu 28.09.2016 r. 
w godzinach od 1100 do 1115.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 

0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 03.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-

padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki 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 interneto-
wej 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.

Okiem Piotra szmidta
Prezentujemy radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tym razem jest to Piotr Szmidt, któremu zależy by Stanowice były piękną i nowoczesną wsią

Piotr Szmidt już trzecią kadencję pełni funkcję 
radnego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Aktual-
nie pracuje w Komisji ds. Wsi i Komisji Oświaty. 
Radny jest bardzo aktywny. Dość powiedzieć, 
że drugą kadencję przewodniczy Gminnej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego, 
pracuje również w zespole ds. Rewitalizacji. 
Jak sam podkreśla, ma zaszczyt i przyjemność 
współpracować także z różnymi organizacjami 
działającymi w Stanowicach. - Osoby w nich 
pracujące posiadają duże doświadczenie, 
charyzmę i są bardzo kreatywne. Współpracuję z Radą Sołecką, Stowa-
rzyszeniem Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice, miejscową 
parafią, OSP, LKS Herbapol Stanowice, Zespół Szkolno – Przedszkolny. 
Przyjemność sprawia bycie użytecznym i pomocnym w sprawach drobnych 
czy większych – podkreśla Piotr Szmidt.

Jedną z  ważniejszych było 
przyjęcie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Strzegom 
na lata 2015-2025. LPR jest 
dokumentem umożliwiającym 
realizację zadań rewitalizacyj-
nych, mających na celu wy-
prowadzenie ze stanu kryzy-
sowego obszarów rewitalizacji: 

Stare Miasto wraz z  Grabiną 
w Strzegomiu oraz wsi Jaroszów. 
Program zakłada realizacje na 
obszarach objętych rewitalizacją 
zarówno zadań inwestycyjnych, 
jak i społecznych. Opracowanie 
i  uchwalenie programu jest 
niezbędne w  celu ubiegania 
się o dofinansowanie realizacji 

zadań rewitalizacyjne w  ra-
mach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 

nad czym obradowali radni? 
Jedną z ważniejszych uchwał było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. Jakie będą kolejne kroki?

Zmiany w statucie
Doraźna Komisja Statutowa złożona ze strzegomskich radnych przeanalizowała 
obowiązujący statut naszej gminy i dokonała zmian – w formie uchwały - w za-
kresie dostosowania jego postanowień do znowelizowanych przepisów prawa 
i wynikających z wprowadzenia programu eSesja. 

Nowe okręgi i obwody
W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiły się nowe ulice w Strzego-
miu i Goczałkowie, konieczne było zaktualizowanie podziału naszej gminy 
na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Ponadto radni dokonali podziału gminy na 
stałe obwody głosowania, ustalili ich numery, granice i siedziby obwodowych 
komisji wyborczych.

Stypendia sportowe
Radni zmienili również niektóre zapisy w sprawie zasad i trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki spor-
towe. Od teraz o stypendium może ubiegać się również sportowiec (mieszkaniec 
naszej gminy), który trenuje w klubie spoza gminy Strzegom. Ponadto burmistrz 
Strzegomia nie może pozbawić stypendium osoby, która zmieniła miejsce 
zamieszkania poza teren województwa dolnośląskiego. Wysokość stypendiów 
nie będzie już zróżnicowana i wynosić będzie równo 500 zł miesięcznie brutto 
dla osoby. Powyższe środki będą wypłacane sportowcom nie tylko przelewem 
na wskazany rachunek bankowy, ale również w kasie Urzędu Miejskiego. 
Dodatkowo, wnioskującym, których wnioski nie zostały uwzględnione, nie 
przysługuje odwołanie.

Inne ważne uchwały
Na sierpniowej sesji przegłosowano także uchwały dot.: zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strzegom na lato 2016-2025; zmian budżetu gminy w 2016 r.; 
 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu; zmiany uchwały Nr 95/15 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy 
gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016-2017 oraz uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek, w gminie Strzegom. 

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 24 sierpnia br. 
odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej podczas, której radni 
podjęli wiele uchwał. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto zagrał rolę Ryszarda Riedla w filmie „Skazany na 
bluesa”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach tj. 3-4 września br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgła-
szającej, tj. imię, nazwisko i  numer telefonu. W  tytule 
e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwy-
cięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK!

„Kobiety bez wstydu”
3 września, godz. 17.00
4 września, godz. 17.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

„183 metry strachu”
3 września, godz. 20.00 

4 września, godz. 20.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

„Barbie: gwiezdna przygoda”
17 września, godz. 15.00 
18 września, godz. 15.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

„Złe mamuśki”
17 września, godz. 18.00 
18 września, godz. 18.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

co w kinie scK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Wraz z nadejściem 1 wrze-
śnia w  placówkach oświato-
wych gminy Strzegom roz-
począł się nowy rok szkolny. 
Uroczyste apele i  spotkania 
z  nauczycielami odbyły się 
w dniu wczorajszym. 

Dźwięk pierwszego dzwon-
ka był dla uczniów sygnałem 
zakończenia 2-miesięcznych 
wakacji i  rozpoczęcia kolej-
nego roku nauki, który z pew-
nością d la wielu uczniów 
i  nauczycieli będzie czasem 
nowych wyzwań i  ciężkiej 
pracy. 

Uczniowie wrócili do swo-
ich szkół niezwykle radośni 

i uśmiechnięci. Wielu z nich 
spędziło wakacje na koloniach 
i  półkoloniach zorganizo-
wanych przez lokalne sto-
warzyszenia. Przypomnijmy, 
że na organizację letniego 
wypoczynku z  programem 
profilaktycznym władze sa-
morządowe przeznaczyły 
blisko 100 tys. zł z  budżetu 
gminy. 

W  trakcie wakacji doszło 
do wielu remontów w  na-
szych szkołach i przedszkolach. 
O tych najważniejszych wspo-
minaliśmy w lipcowo-sierpnio-
wych numerach naszej gazety. 
Dzisiaj – w artykule obok – pi-
szemy o zakupie nowoczesnych 
szafek do szatni w  PSP nr 2 
oraz o  renowacji parkietu sali 
gimnastycznej w  Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu.

Z okazji nowego roku szkol-
nego życzymy wszystkim 
uczniom gminy Strzegom 
radości z  pogłębiania swojej 
wiedzy, wytrwałości w  re-
alizacji zamierzonych celów, 
wielu sukcesów i  powodów 
do dumy, a przede wszystkich 
samych 5 i  6! Pracujcie nad 
sobą i  doskonalcie się, pa-
miętając – tu cytat z Adama 
Mickiewicza – „że wiedzę 
możemy zdobywać od innych, 
ale mądrości musimy nauczyć 
się sami. Powodzenia!”

zabrzmiał pierwszy dzwonek!

Podczas wakacji w  placów-
kach oświatowych gminy 
Strzegom zrealizowano wie-
le inwestycji. Od lipca do 
sierpnia br. w wielu naszych 
szkołach i  przedszkolach 
wyremontowano sale lekcyj-
ne, szatnie, pomieszczenia 
gospodarcze i  inne. W  dzi-
siejszym numerze przedsta-
wiamy zmiany, jakie zaszły 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 
w Strzegomiu.

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr. 2 im. M. Kopernika 
dokonano modernizacji po-
mieszczeń szatni, m. in. usuwa-
jąc stare i  niezbyt efektownie 
wyglądające okratowane klatki. 
W ich miejsce stanęły niezwykle 
kolorowe i  nowoczesne szafki. 
- Spełniły się nasze marze-
nia, w  końcu jesteśmy szkołą 
XXI-wieku. Metalowe klatki 
zamieniły się w  piękną, kolo-
rową i  przyjazną dla uczniów 
przestrzeń. Szafki będą służyły 
nie tylko do przechowywania 
odzieży, ale również podręczni-
ków, co w konsekwencji odciąży 
dziecięce tornistry – mówi Elż-
bieta Smyk, dyrektor szkoły. 
Koszt zakupu szafek wyniósł 
64 tys. zł, zaś modernizacji 
szatni – 74 tys. zł. W sumie 138 
tys. zł. Środki pochodziły z bu-
dżetu gminy Strzegom. Szafki 
zostały przygotowane dla dzieci 
w dwóch wersjach szaty graficz-
nej tj. dla dzieci z klas I-III stwo-
rzono szafki z motywami baśni 
i mają one charakter edukacyjny, 
natomiast dla klas IV-VI przy-
gotowano szafki z  nadrukami 
graffiti, które mają charakter 
współczesny. Ponadto jeden 

moduł szafek został określony 
na wzór patrona szkoły i hasła 
Per Aspera Ad Astra („ Przez 
trudy do gwiazd”). Jak przyznaje 
Elżbieta Smyk, uczniowie nie-
zmiernie się cieszą z posiadania 
tak nowoczesnych szafek. Swojej 
radości nie ukrywają także sami 
nauczyciele, którzy twierdzą, że 
zmiana ta niewątpliwie wpłynie 
na wizerunek i  jakość szkoły. - 
Dzięki władzom gminy i zaan-
gażowaniu pracowników szkoły, 
możliwa była realizacja tego za-
dania, która została uwieńczona 
dużym sukcesem. Zapraszamy 
do gwiazdozbioru „Dwójki” – 
kończy Elżbieta Smyk.

W Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu dokonano renowacji 
parkietu oraz malowania ścian 
w  sali gimnastycznej. Wyko-
nanie tego zadania powierzono 
firmie PiotrBud z  Żelazowa. 
Prace renowacyjne trwały mie-
siąc. Całkowity koszt wykonania 
tego remontu wyniósł ok. 30 
tys. zł, z czego 25 tys. zł pokryto 

z  budżetu gminy, a  pozostałą 
część - w wys. 4,5 tys. zł - do-
finansowano z budżetu szkoły. 
- Renowacja parkietu była nie-
zbędna z uwagi na to, że od czasu 
jego położenia tj. od 1999 r. nie 
dokonywano żadnych prac kon-
serwatorskich w  tym zakresie. 
Dalsze korzystanie z  parkietu 

w  tym stanie wiązałoby się 
z koniecznością wymiany go na 
zupełnie nowy – wyjaśnia Zbi-
gniew Cebula, dyrektor gim-
nazjum. Prace konserwatorskie 
obejmowały odmalowanie ścian 
i  lamperii, renowację drabinek 
gimnastycznych, cyklinowanie 
i lakierowanie parkietu.

zmiany na lepsze
W PSP nr 2 w Strzegomiu metalowe klatki zamieniły się w piękną, kolorową i przyjazną dla uczniów przestrzeń

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
pomieszczenia gospodarcze 
o pow. 9,60 m2 i 2,30 m2 znaj-
dujące się na III piętrze budyn-
ku położone w budynku w Strze-
gomiu przy ul. Legnickiej 10
wraz z udziałem 380/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie użytkowania wieczyste-
go działki nr 942, nr 943, AM - 4, 
Obr. 1  o łącznej powierzchni 
377 m2

Przetarg ogranicza się do 
właścicieli lokali mieszkal-
nych w budynku położonym 
w Strzegomiu przy ulicy Le-
gnicka 10.
Cena wywoławcza nierucho-
mości          1.500,00 zł Wa-
dium  - 150,00 zł Postąpienie 
– nie mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 930 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00039434/9, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 

91/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem MW zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna.
Dla osób zainteresowanych 
pomieszczenia gospodarcze 
udostępnione będą do ogląda-
nia w dniu 28.09.2016 r. w go-
dzinach od 1130 do 1145.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 03.10.2016 r. 
zgłosić się w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwierdze-
nia uczestnictwa w przetargu 
i złożenia dowodów potwier-
dzających spełnienie warun-
ków przetargu ograniczonego. 
W terminie do dnia 04.10.2016 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  

03.10.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza 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 uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W 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 przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
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 in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Pomieszczenie gospodarcze  

Miejmy nadzieję że zrealizowane inwestycje wpłyną pozytywnie na komfort 
pracy nauczycieli oraz bezpieczeństwo uczniów.

Liczba uczniów rozpoczynają-
cych naukę w klasie I szkoły 
podstawowej i gimnazjum - 
rok szkolny 2016/2017
PSP 2 23
PSP 3 13
PSP 4 43
PSP Stanowice 10
PSP Olszany 9
PSP Kostrza 8
PSP Goczałków 9
PSP Jaroszów 15
PSP Rogoźnica 12
Gimnazjum nr 1 79
Gimnazjum nr 2 93
Gimn. Goczałków 10
Gimn. Jaroszów 20
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Plan pracy świetlic wiejskich we wrześniu br.

W  połowie sierpnia br. za-
kończyła się trwająca niemal 
6 tygodni budowa chodnika 
w  Skarżycach przy drodze 
powiatowej 29-33D. Do 
użytku zostało oddane 200 m 
chodnika, a koszt inwestycji 
wyniósł 35,7 tys. zł.

Swojego zadowolenia nie 
kryją mieszkańcy tego małego 
sołectwa liczącego ok. 70 osób, 
którzy mogą teraz już space-
rować chodnikiem zamiast 
ulicą, a  ich dzieci będą mogły 
bezpiecznie dojść do przystanku 
autobusowego. - Nowy chodnik 
poprawia także ogólną estetykę 
wsi, więc zdecydowanie była to 
pozytywna inwestycja – pod-

kreśla sołtys Skarżyc, Janusz 
Kaźmierczak. 

Przypomnijmy, że to kolejny 
chodnik na terenie naszych so-

łectw, który został wybudowany 
w ostatnim czasie. Nowe trakty 
pojawiły się w  Międzyrzeczu 
i  Goczałkowie. Niedługo roz-

pocznie się także budowa chod-
nika w Kostrzy oraz budowa za-
toki autobusowej w Olszanach.

red

chodnik gotowy
Nowy trakt pieszy przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo w Skarżycach, ale i estetykę wsi

Rozpoczęły się wizytacje gospo-
darstw, które zostały zgłoszone do 
konkursu „Estetyka zagrody wiej-
skiej i ogródków przydomowych 
położonych na terenach wiejskich 
gminy Strzegom”. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu sprawdzają, czy 
uczestnicy konkursu zrealizowali, 
deklarowany w zgłoszeniu zakres 
prac oraz wykonują niezbędną 
dokumentację fotograficzną. 

1 sierpnia br. ruszyła czwarta 
edycja konkursu „Królowa Mle-
ka”. Do zdobycia są ponownie 
aż trzy korony! Do 30 września 
br. można zgłaszać swoje kan-
dydatury.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, organizatorzy konkursu 
wybierają obok Królowej także 
dwie Księżniczki Mleka. Projekt 
rozwija się dynamicznie, a  licz-
ba zaproszeń dla Królowej do 
udziału w różnych wydarzeniach 
rośnie w  tak szybkim tempie, 
że zdecydowano, iż Królowa 
potrzebuje wsparcia. Pierwsza 
polska Królowa Mleka zosta-
ła wybrana jesienią 2013 roku 
i  rozpoczęła swoją działalność 
1 stycznia 2014. Od maja 2015 
roku organizatorem projektu jest 
powołana w tym czasie Fundacja 
Promocji Zdrowego Żywienia 
PROCIBUS.

- Królowa Mleka - podobnie 
jak i dwie Księżniczki - jest am-
basadorką zdrowego stylu odży-
wiania się w oparciu o naturalne 
produkty nabiałowe, reprezentuje 

także branżę mleczarską. Promu-
je wiedzę o walorach odżywczych 
mleka i jego przetworów, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej, gdzie nawyki żywie-
niowe dopiero są kształtowane. 
Królowa Mleka to osoba młoda, 
dobrze wykształcona, świadoma 
pozytywnego wpływu zdrowych, 
jak najbardziej w naturalny spo-
sób wytworzonych produktów 
spożywczych – wyjaśniają orga-
nizatorzy.

Komplet informacji na temat 
zasad organizacji konkursu, regu-
lamin i harmonogram wyborów 
znajduje się na stronie: www.
krolowamleka.pl

red

Wizytują ogródki i zagrody

zostań „Królową mleka”

Tradycją stało się organizo-
wanie festynu rodzinnego 
w  Stawiskach. 27 sierpnia 
br. mieszkańc y Stawisk 
spotkali się na zabawie zor-
ganizowanej przez sołtys 
Dorotę Domaradzką oraz 
Radę Sołecką wsi Stawi-
ska. Impreza środowiskowa 
miała na celu integrację 
rodzin – mieszkańców. 

Festyn poprowadzili przed-
stawiciele SCK. Rodzice, 
dzieci, babcie, dziadkowie 
i pozostali mieszkańcy świet-
nie się bawili. Nie zabrakło 
pyszności takich jak: kiełbaski 
pieczone przy ognisku, kar-
kówka z grilla, sałatki, owoce, 
napoje słodycze. – Najwięcej 
radości sprawiły uczestnikom 
konkursy dla najmłodszych: 
konkurs plastyczny - postacie 
z  bajek, sportowy, z  balona-
mi. Dorośli też brali udział 

w  konkurencjach: np. „kon-
kurs z  jajkiem”, „bieg kobiet 
i  mężczyzn w  specjalnych 
spodniach” czy „najpyszniejsze 

ciasto”. W konkursie kulinar-
nym „kto najszybciej ubije 
pianę z  białek” brali udział 
panowie. Po rozgrywkach 

rodzinnych zaczęła się zaba-
wa taneczna przy zespole do 
późnych godzin nocnych – 
informuje Rada Sołecka.

Festyn rodzinny w stawiskach
Po rozgrywkach rodzinnych zaczęła się zabawa taneczna przy zespole do późnych godzin nocnych

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 235/B/2016 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
24 sierpnia 2016 r.

Jaroszów
od godz. 14:00 do 18:00
01.09.2016 r. - „Jak spędziliśmy wa-
kacje” – praca plastyczna na temat 
wakacji (godz. 16:00). 
07.09.2016 r. - Gry i zabawy na powie-
trzu (godz.15:30).
13.09.2016 r. - Układanie krzyżówek 
z hasłem jesień (godz. 15:00).
23.09.2016 r. - Dary jesieni z  sadu, 
ogrodu i lasu (godz.15:00).
28.09.2016 r. - Stemple z ziemniaków, 
wykonanie grupowej pracy plastycznej 
za pomocą stempli (godz. 16:00).

Kostrza
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
14.30-19.00 

czwartek 15.00-17.00
01.09.2016 r. - Święto pieczonego 
ziemniaka.
05.09.2016 r. - Powrót do wspo-
mnień z wakacji.
06.09.2016 r. - Konkurs plastyczny 
„Jak spędziłem wakacje?”.
09.09.2016 r. - Zabawy i  gry edu-
kacyjne.
12.09.2016 r. - Wartość zdrowych 
owoców i warzyw.
15.09.2016 r. - Zajęcia plastyczne 
kredkami lub malowanie farbami 
owoców i warzyw.
16.09.2016 r. - Las jesienią. Zainte-
resowanie dzieci przyrodą jesienną 
w  lesie. Wycieczka do pobliskiego 
lasku.

19.09.2016 r. - Robimy wysta-
wę wrzosu, szyszek sosnowych 
i świerkowych.
20.09.2016 r. - Włączamy dzieci 
do prac porządkowych w  świe-
tlicy.
21.09.2016 r. - Sprzątanie Świata, 
chrońmy nasze środowisko. Wy-
konanie plakatów w grupach.
26.09.2016 r. - Zajęcia z witrażu. 
27.09.2016 r. - Zajęcia kompu-
terowe.
29.09.2016 r. - Gry i  zabawy na 
sali gimnastycznej.
Zajęcia stałe: 
- zajęcia komputerowe
- gry i zabawy na świetlicy
- próba ZF „Kostrzanie”

Wieśnica
01.09.2016 r. - Wspomnienie z waka-
cji - prace plastyczne.
06, 07, 08, 09.2016 r. - Gry i zabawy 
na świeżym powietrzu.
13, 14, 15.09.2016 r. - Gry plan-
szowe, malowanie farbami, turniej 
warcabowy.
20, 21, 22.09.2016 r. - Pieczenie 
ziemniaków – ognisko. Gry i zabawy 
na świeżym powietrzu.
27, 28, 29.09.2016 r.- Wycieczka do 
lasu w poszukiwaniu oznak jesieni. 
Prace plastyczne z wykorzystaniem 
skarbów jesieni

międzyrzecze
02.09.2016 r. - Klamerkowe doniczki 

- prace techniczne.
06.09.2016 r. - „Wesoły Świat” - 
wspólne śpiewanie.
09.09.2016 r. - Pieczemy ziemniaczki 
- ognisko o godz. 16:00.
12.09.2016 r. - Konkurs plastyczny pt. 
„Wakacje” - technika dowolna.
15.09.2016 r. - Ciastka - zajęcia 
kulinarne.
20.09.2016 r. - Gramy w badmintona 
(godz. 17:00).
23.09.2016 r. - Jesień tuż, tuż- spacer 
nad rzekę.
27.09.2016 r. - Jesienne drzewo 
z płatków kosmetycznych - wspólna 
praca.
30.09.2016 r. - Zbieramy liście drzew 
(zasuszanie).

Przypomnijmy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października, nato-
miast uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród do 15 listopada. 

Burmistrz 
strzegomia 
informuje



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sPort / ogłoszeniA

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
267/2, AM – 1, Obr.Kostrza, 
położona w Kostrzy, przy ulicy 
Stefana Żeromskiego gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,2134 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00005820/5. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 

symbolem MN/RM 4 - zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa, granica terenu gór-
niczego.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 77.000,00 zł
Wadium - 7.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1330 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Bank Za-

chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 03.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 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. 
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 
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 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. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 

Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
szósty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Sza-

rych Szeregów o powierzchni 
0,6921 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 330.000,00 zł
Wadium - 33.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-

datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 15.10.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 17.12.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 25.02.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 05.05.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 

2013 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/MN – te-
reny pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną.
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 03.10.2016 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 za-

mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz 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 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 

Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie 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. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Pierwsze mecze w sezonie: 
Zamet Przemków - AKS 0:5, AKS – Orkan Szczedrzykowice 1:7

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orkan Szczedrzykowice  2  6

2. Karkonosze Jelenia Góra  2 4

3. Stal Chocianów  2 4

4. Zagłębie II Lubin  2  4

5. Orla Wąsosz  2 4

6. Apis Jędrzychowice  2  4

7. Chrobry II Głogów  2 3

8. Piast Wykroty  2 3

9. AKS Granit Strzegom S. A.  2 3

10. Sparta Grębocice  2 3

11. Nysa Zgorzelec  2  2

12. GKS Warta Bolesławiecka  2 1

13. Zamet Przemków  2 1

14. Włókniarz Mirsk  2 1

15. Granica Bogatynia  2 0

16. Lotnik Jeżów Sudecki  2  0

Wyniki piłkarskie
Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol  
Stanowice):

Pierwsze mecze w sezonie: 
Unia – Płomień Makowice 1:0, Czarni Sieniawka – Unia 3:2
Herbapol – Granit Roztoka 0:8, Delta Słupice – Herbapol 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 2 6

2. Delta Słupice 2 6

3. Czarni Sieniawka 2 6

4. Darbor Bolesławice 2 4

5. Unia Jaroszów 2 3

6. LKS Wiśniowa 2 3

7. Płomień Makowice 2 3

8. Cukrownik/ Polonia Pszenno 1 1

9. Wenus Nowice 2 1

10. Zryw Łażany 2 1

11. Zieloni Mrowiny 2 1

12. Błękitni Słotwina 2 1

13. Ślężanka Tąpadła 1 0

14. Herbapol Stanowice 2 0

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

Pierwszy mecze w sezonie: 
Sokół – Huragan 8:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Sokół Kostrza 1 3

2. Nysa Kłaczyna 1 3

3. Wierzbianka Wierzbna 1 3

4. Tęcza Bolesławice 1 3

5. Podgórze Wałbrzych 1 3

6. Orzeł Witoszów 1 3

7. MKS II Szczawno Zdrój 0 0

8. Górnik Nowe Miasto W-ch 0 0

9. Błyskawica Kalno 1 0

10. Zagłębie Wałbrzych 1 0

11. LKS Piotrowice Świdnickie 1 0

12. Płomień Dobromierz 1 0

13. Grom Panków 1 0

14. Huragan Olszany 1 0

Ź
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową

Teren związany z eksploatacją kopalin Lokal użytkowy - Kostrza, ul. mikołaja Kopernika 8

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowa-
na nr 138/7, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowa-
na nr 138/8, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-

mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1250 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowa-
na nr 138/9, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1310 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom 
obejmującej obręby: Bartoszó-

wek, Jaroszów, Rusko, Skar-
życe, Morawa i Międzyrzecze 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
81/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18.10.2004 r. 
powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.07.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 03.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 

pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 

uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
113, AM – 17, Obr.4, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kopalnianej gmina Strze-
gom o powierzchni 0,9555 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020746/3. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
PE tereny związane z eksploata-
cją kopalin.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 284.000,00 zł
Wadium - 28.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1400 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 03.10.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-

nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o pow. 
129,75 m² położony w budynku 
przy ul. Mikołaja Kopernika 
8 w Kostrzy wraz z udziałem 
3218/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności 
działki nr 244, AM - 1, Obr. Ko-
strza  o powierzchni 0,0700 ha.
Lokal użytkowy nr 1 składa 
się z:
- sala sprzedaży o pow. 59,53 
m2

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

- biuro o pow. 12,98 m2

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

- pokój socjalny o pow. 3,74 m2
Cena wywoławcza - 
76.200,00 zł Wadium  - 
7.620,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1200 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020712/6, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów, uchwalo-
nego przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 5 MN/RM 2 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.09.2016 r. 
w godzinach od 1030 do 1045.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium na konto gminy Strze-
gom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  03.10.2016 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetar-
gu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-

gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Teren związany z eksploatacją kopalin

Lokale mieszkalne - strzegom, ul. Brzegowa 71

Działki rolne w Grochotowie

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 236/B/2016, 
237/B/2016, 238/B/2016, 
239/B/2016, 240/B/2016, 
241/B/2016, 242/B/2016, 
243/B/2016, 244/B/2016, 
245/B/2016, 246/B/2016, 
247/B/2016, z dnia 26 sierp-
nia 2016 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż lokali miesz-
kalnych stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
 1. Przedmiotem przetargu 
jest lokal mieszkalny nr 2 
o pow. 84,90 m² położony w bu-
dynku przy ul. Brzegowa 71 
w Strzegomiu wraz z udziałem 
1856/10000 w częściach wspól-
nych budynku i prawie własno-
ści działki nr 180, AM - 22, Obr. 
5  o powierzchni 0,1159 ha. Dla 
lokalu urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00083445/2. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 2 składa 
się z:
- pokoju o pow. 29,10 m2

- pokoju o pow. 22,50 m2

- kuchni o pow. 17,60 m2

- przedpokoju o pow. 6,20 m2

- łazienki o pow. 4,80 m2

- pomieszczenie gospodarczego 
o pow.4,70 m2

oraz pomieszczenia przyna-
leżnego – pomieszczenie go-
spodarcze na I piętrze budynku 
o pow. 2,20 m2, komórka o pow. 
6,20 m2 
Cena wywoławcza 
-           70.000,00 zł Wadium  - 
7.000,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 

06.10.2016 r. o godz. 1100 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Przedmiotem przetargu 
jest lokal mieszkalny nr 4 
o pow. 28,50 m² położony w bu-
dynku przy ul. Brzegowa 71 
w Strzegomiu wraz z udziałem 
1747/10000 w częściach wspól-
nych budynku i prawie własno-
ści działki nr 180, AM - 22, Obr. 
5  o powierzchni 0,1159 ha. Dla 
lokalu urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00083447/6. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 8,80 m2

- pokoju o pow. 6,90 m2

- kuchni o pow. 10,20 m2

- przedpokoju o pow. 2,60 m2

oraz pomieszczeń przyna-
leżnych – 3 pomieszczeń go-
spodarczych położonych na II 
piętrze budynku o pow. 2,20 m2, 
50,40 m2, 0,80 m2 oraz komórki 
o pow. 5,90 m2 
Cena wywoławcza 
-           25.000,00 zł Wadium  - 
2.500,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.10.2016 r. o godz. 1130 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 29 września 2014 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 5 miasta Strze-
gom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
5 M/U teren zabudowy miesz-
kaniowej z usługami w części 
obiekt wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków. Strefa ochrony 
konserwatorskiej historycznego 
układu ruralistycznego, obser-
wacji archeologicznej. Obszar 
wymagający ochrony przed za-
laniem.
Dla osób zainteresowanych 
powyższe lokale udostępnio-
ne będą do oglądania w dniu 
28.09.2016 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
03.10.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza 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 uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 

przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady 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 in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
 Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
129, AM – 16, Obr.4, położona 
w Strzegomiu, gmina Strzegom 
o powierzchni 2,5723 ha Cena 
wywoławcza nieruchomości 
790.000,00 zł
Wadium - 79.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
85, AM –17, Obr.4, położona 
w Strzegomiu, gmina Strzegom 
o powierzchni 3,2284 ha Cena 
wywoławcza nieruchomości 
990.000,00 zł
Wadium - 99.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
70, AM –17, Obr.4, położona 
w Strzegomiu, gmina Strzegom 
o powierzchni 4,1665 ha Cena 
wywoławcza nieruchomości 
1.536.000,00 zł

Wadium - 153.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2016 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020746/3.
Nieruchomości są wolne od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom, przedmiotowe nierucho-
mości oznaczone są symbolem 
PE tereny związane z eksploata-
cją kopalin, granica chronionego 
obszaru zlewni Nysy Szalonej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni 

WBK S.A O/
Strzegom nr 
rachunku: 97 
1090 2343 

0000 0005 9800 
0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do 
dnia 31.10.2016 r.
(za dzień wpłaty 
wadium uważa się 
dzień wpływu środ-
ków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wa-
dium należy przedło-
żyć Komisji Przetar-
gowej w dniu prze-
targu.
Wadium wpłacone 
przez uczestnika, 
który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium 
wpłacone przez po-
zostałe osoby zwra-
ca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-

nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
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 ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę działek rolnych nr 95 
i nr 96, AM-1, Obr. Grocho-
tów, o powierzchni: dz. nr 95 
- 0,9060 ha (R IVb – 0,4330 
ha, R V - 0,4730 ha), dz. nr 96 
– 0,1003 ha (R IVb – 0,1003 
ha) położone w Grochotowie. 
Oddanie w dzierżawę nastą-
pi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 
6 października 2016 roku, 
o godz. 900 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyj-
na nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu łącznie 
wynosi - wartość 2,4276 q 
żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w wysokości 20,00 zł 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strze-
gom - Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Strzegom Nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 03.10.2016 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, któ-
ry wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wa-
dium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do repre-
zentacji.
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpi-
sania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia prze-
targu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie 
pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogło-
szony przetarg może zo-
stać odwołany.
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