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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie

W  tym numerze o  sobie 
opowiada Anna Świerk, 
redaktor naczelna „Gazety 
Strzegomskiej” i wielka mi-
łośniczka gminy Strzegom 
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StrzeGom
Współpraca  
na medal

Najważniejszym punktem 
dwudniowego polsko – cze-
skiego spotkania strażaków 
były sobotnie zawody spor-
towo-strażackie. Kilkugo-
dzinne zmagania strażaków 
w  upale dostarczyły wiele 
emocji 
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StrzeGom
O wsiach

Kolejna narada sołtysów 
gminy Strzegom z  burmi-
strzem Zbigniewem Suchytą 
odbyła się 31 maja 2017 r. 
O czym tym razem rozma-
wiano?
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W skrócie:

Pobiegną 6 raz! 

Przypominamy, że 24 
czerwca 2017 r., już po raz 
szósty, odbędzie się bieg 
„Strzegomska Dwunastka – 
Biegajmy Razem”. 

spotkanie 
z policjantami 

Uczniowie z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu odbyli prelek-
cję z policjantami Krzyszto-
fem Nabiałkiem oraz Mariu-
szem Niemczykiem na temat 
zagrożeń terrorystycznych. 

Dom bajek 

Na jednym z ostatnich za-
jęć w ramach cyklu „Dom ba-
jek”, który organizowany jest 
przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Strzegom 
dzieci bawiły się w cyrk. 
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Podjęcie uchwały ws. udziele-
nia absolutorium było najważ-
niejszym punktem środowej sesji. 
Przed głosowaniem radnych głos 
zabrał burmistrz Strzegom Zbi-
gniew Suchyta, który odczytał 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a następ-
nie przypomniał najważniejsze 
inwestycje, które zrealizowano 
w 2016 r.: m. in. modernizację 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
budowę i remonty dróg w całej 
gminie i budowę małej pływalni 
Delfinek.

– Wiele środków przeznaczy-
liśmy na szeroko pojętą opiekę 
społeczną, oświatę, funkcjo-
nowanie ochotniczych straży 
pożarnych, dla Policji, seniorów 
i uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – wyjaśniał burmistrz. 
– Wielkość zadłużenia z  tytułu 
zaciągniętych kredytów, pożyczek 
i emisji obligacji maleje i na dzień 
kończący rok budżetowy 2016 
wynosiła 35,76 mln zł, co stanowi  
35,63 % wykonanych docho-
dów – dodał Zbigniew Suchyta. 
Budżet w ciągu ubiegłego roku 
wielokrotnie ewoluował. Ko-

nieczność wprowadzenia zmian 
spowodowana była zmianami 
wysokości dotacji, subwencji 
i  zmianami innych dochodów 
oraz wydatków wynikających 
z  bieżącej analizy wykonania 
budżetu. Zbigniew Suchyta pod-
kreślił, że nasza gmina przeszła 
w ostatnich latach dużą meta-
morfozę, ale wiele spraw wymaga 
jeszcze nakładów finansowych. 
– Jest bardzo duża potrzeba 
wykonania wielu dróg i budowy 
mieszkań. Tego chcą przede 
wszystkim ludzie – stwierdził. 
Na koniec swojego przemówienia 
włodarz naszej gminy podzię-
kował wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, dyrektorom i kierownikom 
jednostek budżetowych (w tym 
dyrektorom placówek oświato-
wych), prezesom spółek, dyrek-

torom samorządowych instytucji 
kultury i sołtysom, dzięki którym 
udało się zrealizować ubiegło-
roczny budżet.

Kolejnymi punktami sesji 
były: wystąpienie radnego Wła-
dysława Halczuka, który odczy-
tał pozytywną opinię Komisji 
Rewizyjnej ws. udzielenia abso-
lutorium oraz dyskusja radnych 
nt. budżetu. 

 – Chylę głowę przed tymi, 
dzięki którym nasza gmina 
się rozwija. Bycie mieszkań-
cem tej gminy jest wielkim 
zaszczytem – mówił z  ko-
lei radny Andrzej Szczepa-

nik, podkreślając, że jest to 
w  ogromnej mierze zasługa 
burmistrza. W  podobnym 
tonie wypowiedzieli się radni: 
Roman Asynger i Stanisława 
Górska. Dodajmy, że pozy-
tywną opinię nt. sprawozdania 
finansowego za 2016 r. przed-
stawił radny Janusz Flaman, 
przewodniczący Komisji Bu-
dżetu, Finansów, Planowania 
i  Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. 

Tę cześć sesji zakończyło pod-
jęcie uchwał ws. zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 
2016 r. oraz udzielenia bur-
mistrzowi Strzegomia abso-
lutorium z  tytułu wykonania 
budżetu za 2016 r. 
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Piątkowe przedsięwzięcie 
rozpocznie się od konferencji 
prasowej, którą zaplanowano 
na godz. 9.30. Pół godzi-
ny później nastąpi oficjalne 
otwarcie konferencji „Granit 
na Szlaku Kamienia”. Wśród 
uczestników będą: Ales Svo-
boda – starosta Horic, Be-
ata Moskal -  Słaniewska 
– prezydent Świdnicy i Jerzy 
Ulbin – wójt Dobromierza. 

W  programie m. in.: pre-
miera spotu promocyjnego – 
„Szlak Kamienia”, omówienie 

projektu „Szlak Kamienia 
– przedstawienie celów i za-
łożeń”, wykłady i prezentacje 
multimedialne: „Strzegom 
– na Szlaku Kamienia” oraz 
„Horice – na Szlaku Kamie-
nia”, a  także prezentacje ar-
tystyczne w wykonaniu grupy 
big beat ze Szkoły Artystycz-
nej „MELODIE” z  Horic 
oraz Akademii Tańca i Ruchu 
„BANS” ze Strzegomia.

Na deser  organizatorzy 
zapraszają na bezpłatne pro-
jekcje filmowe w kinie SCK.  

O  godz. 17.00 zostanie wy-
świetlony „Krecik” – blok 
bajek dla dzieci, zaś o 19.00 - 

„Dobry Wojak Szwejk” – film 
fabularny.

red

zagłosowali za burmistrzem!

„Granit na szlaku kamienia”

W podsumowaniu ubiegłorocznego budżetu szczególnie cieszy niskie zadłużenie gminy Strzegom

Po konferencji organizatorzy zapraszają na bezpłatne projekcje filmowe w kinie SCK

Na realizację inwestycji wydano ok. 
15,4 mln zł, co stanowi 15,51 % 
wydatków gminy ogółem. 

– 2016 to bardzo dobry rok budżetowy - niskie zadłużenie (35,63%), liczne inwe-
stycje w infrastrukturę drogową (ul. Kościuszki, Promenada, Ofiar Katynia itp.), 
sportową (zakończenie modernizacji OSiR-u, budowa „Delfinka”), edukacyjną 
(środki przeznaczone na budowę nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym 
i termomodernizację szkół) , wysokie nakłady na pomoc społeczną. Nasza gmina 
zmienia się i pięknieje. Dziękuję burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie za bardzo 
dobry klimat współpracy oraz radnym za merytoryczną pracę na rzecz naszej 
gminy. Spotykamy się na licznych komisjach, dyskutujemy i spieramy się, ale 
na sesjach mamy już wypracowane stanowisko. Nie uczestniczymy w sporach 
politycznych, ponieważ wolimy się skupić na tym, co dla nas najważniejsze – 
naszej Małej Ojczyźnie – zaznaczył w swoim przemówieniu Tomasz Marczak, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu.

18 radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu odbytej w dniu 31 maja br. 
zagłosowało za udzieleniem absolutorium 
dla burmistrza Strzegomia z tytułu wyko-
nania budżetu za 2016 r. - To był bardzo 
dobry rok dla strzegomskiego samorządu 
– podkreślali radni.

Gmina Strzegom zaprasza na konferencję „Granit na Szla-
ku Kamienia” otwierającą projekt „Szlak Kamienia” („Cesta 
Kamene”). Odbędzie się ona 23 czerwca br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury. Początek o godz. 10.00.

BUDŻET 2016
dochody:100 359 887,30 zł, 
tj. 100,62 % wykonanych dochodów
wydatki: 99 455 901,00 zł,
tj. 96,08 % wykonanych wydatków
nadwyżka budżetowa: 903 986,30 zł
wielkość zadłużenia: 
35 760 650,39 zł,
tj. 35,63 % wykonanych dochodów
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W  czasie konferencji nastą-
piło uroczyste podpisanie przy-
stąpienia gminy Strzegom do 
„Regionalnej koalicji na rzecz 
zdrowego starzenia się”, której 
misją jest poprawa jakości zdro-
wego i  aktywnego starzenia się 
w środowisku lokalnym. Koalicja 
zakłada współpracę w  zakre-
sie rozpoznawania problemów, 
przygotowywania i  wdrażania 
programów, pozyskiwanie środ-
ków, promowanie postaw i moni-
torowanie działań skierowanych 
na seniorów.

Wcześniej do koalicji przystą-
piło m.in. Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy, Starostwo Powiato-
we w Dzierżoniowie, prezydent 
Świdnicy i Dzierżoniowa.

- Podpisanie tego dokumentu 
to początek aktywnej współpracy 
z  innymi gminami i powiatami 
na rzecz seniorów. Uczestnicy 

konferencji wysłuchali wykładów 
prowadzonych przez wybitne 
autorytety medyczne, psycholo-
giczne i  społeczne specjalizujące 
się w  problematyce wieku se-
nioralnego. Konferencja składała 
się z  4 bloków tematycznych: 
perspektywy humanistycznej, 
klinicznej, ekonomicznej i prak-
tycznej - zaznacza Katarzyna 
Wójcik, pełnomocnik burmistrza 
ds. seniorów w gminie Strzegom.

Udział w  konferencji był 
współfinansowany ze środków 
otrzymanych od gminy Strzegom 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Biblioteki Publicznej w Strzego-
miu „Czytelnik” w ramach zada-
nia publicznego „Działalność na 
rzecz osób w wieku emerytalnym 
- Aktywizacja seniorów poprzez 
udział w konferencji naukowej - 
Współczesne wyzwania geronto-
logii - podejście holistyczne”.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Otwarcie basenów już niebawem 

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą 
o sobie samych. W tym numerze Anna Świerk, redaktor na-
czelna „Gazety Strzegomskiej” i wielka miłośniczka gminy 
Strzegom. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: prasoznawstwo
Największy sukces: córka Natalia, studentka IV roku filologii 
germańskiej i prawa 
Największa porażka: podczas redagowania pierwszej „Gazety 
Strzegomskiej” przepuszczenie do druku pomyłki w wykazaniu 
zwycięzcy Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego w Morawie. Na szczęście istnieją sprostowania:) 
Największe marzenie: wbrew pozorom to bardzo trudne pytanie, 
jest ich tyle, że trudno wybrać spośród nich największe. Choć na 
pewno moim marzeniem jest założenie fundacji wspierającej pol-
ską regionalną, lokalną i sublokalną prasę oraz jej wydawców 
Książka czy film: najlepszym prezentem jest zawsze dla mnie 
książka 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to 
chciałabym żeby: wszyscy mieli taką pracę, która dawałaby im 
satysfakcję 
Co podoba się Pani w Strzegomiu? nasze gminne wioski i roz-
taczające się przed nimi romantyczne krajobrazy 
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? zbyt dużo podziałów w re-
lacjach międzyludzkich, które nie sprzyjają integracji środowisk 
lokalnych

Str zegomian ie o sob ie…..

17 czerwca br. nastąpi otwarcie 
tegorocznego sezonu na strze-
gomskich basenach. W pierw-
szy dzień bilet wstępu będzie 
kosztować 1 zł. A  już w  lipcu 
- w każdą środę od godz. 21.00 
do godz. 23.00 - rozpocznie się 
nocne pływanie. Koszt 15 zł od 
osoby. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do skorzystania 
z oferty Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu. 
OBOWIĄZUJĄCY CENNIK:
Strzegomski basen jest czyn-
ny:
• od 17 czerwca do 30 czerwca 
w godz. od 10.00 do 18.00
• od 1 lipca do 31 sierpnia 
w godz. od 9.00 do 20.00
• od 1 września do końca sezonu 
w godz. od 10.00 do 18.00
Poniedziałek – niedziela:
• dzieci do lat 6, bezpłatnie
• normalny - 14zł
• ulgowy – 7 zł
Poniedziałek- piątek - bilet od 
godz. 16.00 (nie dotyczy sobót, 
niedziel i świąt): 
• normalny – 6 zł
• ulgowy - 3 zł
Poniedziałek-czwartek:
• dla dzieci (powyżej 6. roku 
życia), młodzieży szkolnej 
i  studentów do 25. roku życia 
z gminy Strzegom (nie dotyczy: 
piątków, sobót, niedziel oraz 
świąt) - 1 zł

• dla członka rodziny wielo-
dzietnej, zamieszkałego na tere-
nie gminy Strzegom, korzysta-
jącego z  Programu „Strzegom 
dla Rodziny” i  posiadającego 
Kartę Dużej Rodziny – 1 zł 
karnety:
Karnet 10-dniowy do wyko-
rzystania w  okresie 10 dni od 
daty zakupu:
• normalny - 70,00 zł
• ulgowy - 35,00 zł
• rodzinny max. 5 osób - 170,00 zł
Grupy zorganizowane:
• dzieci i  młodzież - 4,00 zł/
osoba (kolonie, obozy, szko-
ły min. 15 osób, nie dotyczy 
opiekuna)
• dorośli min. 15 osób - 6,00 
zł/osoba
Nocne pływanie:
• W  miesiącu lipcu i  sierpniu 
w każdą środę od godz. 21.00 do 
godz. 23.00 - 15,00 zł/osoba
Bilety ulgowe przysługują:
1. dzieciom, młodzieży szkolnej 
i  studentom do 25 roku życia 
po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej,
2. emerytom, po okazaniu do-
kumentu uprawniającego do 
emerytury,
3. rencistom, osobom niepeł-
nosprawnym i ich opiekunom, 
po okazaniu ważnej legityma-
cji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności.

Zapraszamy do obejrzenia 
materiałów filmowych, które 
ukazują się na antenie Telewizji 
Internetowej Strzegom.

Tym razem polecamy relacje 
z IX Przeglądu Pieśni Religij-
nej w  Olszanach, tegorocznej 
edycji turnieju piłkarskiego im. 
Czesława Żydka w Jaroszowie 
oraz Walnego zgromadzenia 
przedstawicieli Spółki Wodnej 
„Strzegom”, które odbyło się 26 
maja br. Warto też zobaczyć ma-
teriał filmowy o scalaniu grun-

tów w gminie Strzegom, o czym 
pisaliśmy szerzej w  ostatnim 
wydaniu „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”. 

W pierwszy weekend czerw-
ca miały miejsce dwa ważne 
wydarzenia: „Czesko-polskie 
zawody strażackie” („Česko-
polské hasičské závody”) oraz 
26. Jubileuszowy Festyn Dzie-
cięcy. Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia reportaży z tych 
imprez.
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nowości na antenie TV strzegom

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

Seniorzy szlakiem natury i żubrów
Strzegomscy emeryci w dniach 30 maja – 2 czerwca br. udali się w zupełnie nieznany rejon Polski – województwo 
podlaskie. 
W pierwszym dniu seniorzy zwiedzili grody Drohiczyna, Mielnika, Siemiatycz i Góry Grabarki – najważniejsze 
miejsce kultu religijnego dla wyznawców Prawosławia w Polsce. 
Białowieża to ciekawa miejscowość położona w woj. podlaskim, w samym sercu unikalnej Puszczy Białowieskiej. 
Ta miejscowość chętnie odwiedzana jest przez turystów. Inne atrakcje Białowieży to 19-wieczny dwór, w którym 
przebywał car Aleksander II podczas polowania, Park Pałacowy, Rezerwat żubrów, Szlak Dębów Królewskich, 
Muzeum Przyrodnicze oraz białowieska ciuchcia. Zwiedzono ponadto Park Miniatur Zabytków Podlasia, Sobór 
Św. Trójcy w Hajnówce – największą w Polsce cerkiew prawosławną i Skansen Sioło. Białystok to piękna stolica 
Podlasia, od wieków żyją tu przedstawiciele różnych wyznań oraz narodowości. Najcenniejszą i najpiękniejszą 
budowlą w mieście jest Pałac Branickich wraz z zabytkowym ogrodem. Emeryci spacerowali po pięknej Starówce, 
urzekła ich także wyniosła katedra.  
- Trasa wycieczkowa dostarczyła nam wiele przeżyć poznawczych, emocjonalnych i estetycznych w obcowaniu z naturą. Ser-
decznie dziękujemy burmistrzowi Strzegomia za przekazanie dotacji na ten wyjazd – podsumowuje Eugenia Zasińska.

Ważny krok dla zdrowia i aktywności seniorów
Gmina Strzegom przystąpiła do „Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się”

24 maja 2017 r. burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta 
wraz z grupą seniorów wzięli udział w II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania ge-
rontologii - podejście holistyczne”, która odbyła się w 
Krzyżowej. 
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CZERWIEC 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

04.06 – 10.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

11.06 – 17.06 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73

18.06 – 24.06 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Co tym razem zaobserwowa-
ło czujne oko strzegomskiego 
monitoringu? 

22 maja ok. godz. 11.50 na te-
renie placu zabaw przy ul. Czer-
wonego Krzyża dwie kobiety 
paliły papierosy, pomimo obo-
wiązującego tam zakazu. We-
zwano policję. 23 maja ok. godz. 
12.20 w Rynku w Strzegomiu, 
kierujący pojazdem marki audi 
wykonał tzw. „drift”. Sprawa 
została skierowana do Komi-
sariatu Policji w  Strzegomiu 
wraz z zapisem z monitoringu. 
25 maja ok. godz. 13.35 w Ryn-
ku w  Strzegomiu kierujący 
pojazdem marki bmw niebez-
piecznie wykonał dwukrotnie 
tzw. „drift”, po którym ominął 
starszą osobę przechodzącą po 
przejściu dla pieszych. Tym 
samym stworzył zagrożenie dla 
innych kierowców i  pieszych. 
Materiał z zapisu monitoringu 
został przekazany do Komi-
sariatu Policji w  Strzegomiu 
celem podjęcia stosownych 
czynności. 30 maja ok. godz. 

12.40 policjanci interwenio-
wali w  sprawie kierowców, 
którzy zaparkowali pojazdy 
na skrzyżowaniach w  Rynku. 
31 maja ok. godz. 8.30 kie-
rujący ciągnikiem siodłowym 
z  naczepą nie zastosował się 
do znaku B-18 - zakaz wjaz-
du pojazdów o  rzeczywistej 
masie całkowitej ponad 3,5 t, 
który ustawiony jest na ul. 
Ofiar Katynia w  Strzegomiu. 
Interweniowała policja. W tym 
samym dniu i  miejscu ok. 
godz. 8.40 kierujący pojazdem 
marki DAF, pomimo widocz-
nego znaku zakazu wjazdu 
pojazdom powyżej 3,5 t B-18, 
manewrując na skrzyżowaniu 
ulic Ofiar Katynia-Kościuszki 
uderzył naczepą w znak drogo-
wy D-6 przejście dla pieszych. 
Po tym zdarzeniu kierowca 
kontynuował jazdę w kierunku 
Rynku. Policjanci natychmiast 
udali się za pojazdem, zatrzy-
mując kierującego, a  następ-
nie przeprowadzili czynności 
służbowe. 

Gmina Strzegom bierze udział 
w projekcie „Szkolny Klub Spor-
towy”. W programie, który bę-
dzie realizowany do 30 listopada 
2017 r., uczestniczą uczniowie 
z następujących szkół: Zespołu 
Szkół w Goczałkowie, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Ja-
roszowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszanach, Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Stanowicach, Gimnazjum nr 
1, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 4. 
- Celem projektu jest podejmo-
wanie dodatkowej aktywności 
fizycznej dla uczniów pod opieką 
nauczyciela. Mamy nadzieję, że 
dzieci będą czerpać z tych zajęć 
wiele radości - mówi Teresa 
Niedźwiedzka z Wydziału Kul-
tury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Pod-
czas zajęć uczniowie m.in. grają 
w gry zespołowe, tj. piłka nożna, 
siatkowa, koszykowa, unihokej, 
czy uczestniczą w zajęciach 
nordic walking. 

Okiem miejskiego monitoringu

szkolny klub sportowy

Gmina Strzegom oraz Za-
rząd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP w  Strzegomiu były or-
ganizatorami dwudniowego 
spotkania (2-3 czerwca br.) 
strażaków z  gminy Strze-
gom i miasta partnerskiego 
Horice. Odbyło się ono 
w  ramach międzynarodo-
wego projektu pn. „Czesko-
polskie zawody strażackie” 
(„Česko-polské hasičské 
závody”). 

W  późne piątkowe popo-
łudnie w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbyła się kon-
ferencja nt. „Ochotnicze Straże 
Pożarne w Strzegomiu i Hori-
cach, wczoraj i  dziś”. Gośćmi 
konferencji byli również przed-
stawiciele zaprzyjaźnionego ze 
Strzegomiem miasta Podhajce 
na Ukrainie. W  jej trakcie 
przedstawiono strukturę straży 
pożarnej w gminie Strzegom, 
omówiono najważniejsze ak-
cje, w  których brały udział 
nasze jednostki i  zapoznano 
uczestników z bogatą historią 
jednostek. Strona czeska także 
zaprezentowała zagadnienia 
związane z  funkcjonowaniem 
straży pożarnej w  Horicach. 
Jak się okazało, główną różnicą 
jest posiadanie przez nasze 
miasto partnerskie zarówno 
ochotniczej straży pożarnej, jak 
i państwowej. Konferencja była 
znakomitą okazją do bliższego 
poznania się strażaków i zapo-
wiedzią dalszej części spotkania 
w Strzegomiu. 

Sobota rozpoczęła się bardzo 
atrakcyjnie – szczególnie dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Strzegom, którzy mo-
gli skorzystać z  bezpłatnych 
lotów balonem na linie na 
terenie dolnej płyty stadionu 
OSiR. Następnie balon latał 
nad Strzegomiem, promując 
zawody strażackie. 

Najważniejszym punktem 
dwudniowego spotkania były 
sobotnie zawody sportowo-stra-
żackie. Kilkugodzinne zmagania 
strażaków w upale dostarczyły 
wiele emocji publiczności, która 
mocno dopingowała wszystkim 
uczestnikom. Strażacy wyka-
zali się wspaniałym wyszkole-
niem technicznym, refleksem 
i  świetnym przygotowaniem 

kondycyjnym. Wśród seniorów 
najlepsi okazali się ochotnicy 
ze Stanowic, którzy wyprze-
dzili zespoły ze Strzegomia 
i  Tomkowic. Reprezentacja 
Horic wystąpiła gościnnie, 
osiągając wynik, który dałby 
jej miejsce w ścisłej czołówce. 
Warto pochwalić także druży-
ny z  Kostrzy, które były bez-
konkurencyjne wśród młod-
szych kategorii wiekowych. Na 
zakończenie turnieju wręczono 
puchary i  medale wszystkim 
startującym drużynom.

- To były wspaniałe dwa dni. 
Chciałbym w  tym miejscu ser-
decznie podziękować Urszuli 
Olszewskiej - prezesowi zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w  Strzegomiu za 
świetne zorganizowanie tego 
przedsięwzięcia. Ufam, że współ-
praca pomiędzy strażakami będzie 
się cały czas rozwijać i będą tego 
wymierne efekty. Jestem pewien, 
że będzie to współpraca na medal 
– podsumował burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. 
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21 maja br. odbyły się XXIV 
Zawody Spławikowe o Puchar 
Burmistrza Strzegomia. Zawody 
zaliczane są do Grand Prix Ziemi 
Strzegomskiej. W  zawodach 
uczestniczyło 32 zawodników. 
Zwycięzcą zawodów okazał się 
Andrzej Bobowski, który zgro-
madził 3480 pkt. Drugą lokatę 

zajął Tomasz Częstochowski - 
2985 pkt., a trzecią Aleksandra 
Bodnar - 2000 pkt. Największą 
rybę - leszcza o  dł. 40 cm - 
złowił Tomasz Częstochowski. 
Zwycięzcom zostały wręczone 
puchary, dyplomy oraz nagrody. 
W punktacji Grand Prix Ziemi 
Strzegomskiej klasyfikacja po 

trzech zawodach przedstawia się 
następująco:

1. Zygmunt Włoszczyński - 7 
pkt.

2. Piotr Szczepanik - 12
3. Aleksandra Bodnar – 12
Tydzień później wędkarze ry-

walizowali w XXXVII Festynie 
Wędkarskim „Dzień Dziecka- 
Ziemia Strzegomska”. W festynie 
wystartowało aż 50 uczestników. 
Choć rywalizacja w  tym dniu 
nie była najważniejsza, to z kro-

nikarskiego obowiązku podajmy, 
że wygrała Aleksandra Bodnar, 
wyprzedzając Krystiana Konasa 
i Konrada Bobowskiego. Na za-
kończenie prezes strzegomskiego 
koła – Tadeusz Chmieliński 
wręczył zwycięzcom puchary, dy-
plomy oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów – m. in. przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu. Na 
zakończenie był poczęstunek go-
rącą kiełbaską i wspólne zdjęcia.

red

Współpraca strażaków na medal

zygmunt Włoszczyński na prowadzeniu

Kilkugodzinne zmagania strażaków w upale dostarczyły wielu emocji dopingującej publiczności

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Maj należał do wędkarzy. To w tym miesiącu odbywa się najwięcej zawodów na zbiorniku w Rusku

O azbeście 
Zapraszamy na spotka-

nie organizacyjne w  spra-
wie usuwania azbestu, któ-
re odbędzie się we wtorek 
13 czerwca 2017 r. o godz. 
16.00 w  sali narad Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu. 
Spotkanie adresowane jest 
do osób, które w  tym roku 
zostały zakwalifikowane 
do usunięcia azbestu z  ich 
posesji. 

Burmistrz Strzegomia informuje, że 
na stronie www.strzegom.pl, w Biu-
letynie Informacji Publicznej (www.
bip.strzegom.pl zakładka „Konsultacje 
społeczne” oraz „Budżet Obywatelski 
2018), a także w Wydziale Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pok. nr 5) udo-
stępniono do wglądu projekt Zasad 
Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Strzegom na 2018 rok.
Zachęcamy w  szczególności miesz-
kańców Strzegomia oraz lokalne or-

ganizacje pozarządowe do zapoznania 
się z  treścią projektu zasad. Istnieje 
możliwość wniesienia uwag i propozy-
cji odnośnie treści zasad w terminie do 
19 czerwca 2017r. (poniedziałek).
Uwagi i propozycje można składać: 
1) pisemnie osobiście w Wydziale 

Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego 

w Strzegomiu (parter, pok. nr 15); 
2) pisemnie za pośrednictwem poczty 

na adres:
Urząd Miejski w Strzegomiu

Rynek 38
58-150 Strzegom 
(decyduje data wpływu do urzędu);
3) drogą elektroniczną na adres fun-

dusze@strzegom.pl (w tytule wia-
domości należy wpisać „Budżet 
obywatelski 2018 – uwagi”).

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 
projektu zasad Budżetu Obywatelskiego miasta strzegom na 2018 rok

Sezon wędkarski w pełni. Nic więc dziwnego, że wędkarze 
– ci młodzi i ci starsi – regularnie rywalizują na zbiorniku 
„Rekreacyjny” w Rusku.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Glacensis. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 
27,5 tys. euro, z czego gmina Strzegom wydatkuje ok. 13 tys. euro i otrzyma 
ok. 11,5 tys. euro dofinansowania. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GMINA STRZEGOM  
 

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ  
„GRANIT NA SZLAKU KAMIENIA” OTWIERAJĄCĄ PROJEKT  

„SZLAK KAMIENIA” 
„CESTA KAMENE” 

Strzegom, 23 czerwca 2017 rok, godz. 10.00 
Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I.J. Paderewskiego 36. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROGRAM:  
 

09:30 – konferencja prasowa,  
10:00 – otwarcie konferencji:  

Zbigniew Suchyta – Burmistrz Strzegomia, Aleš Svoboda – Starosta Hořic,  
Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Świdnicy, Jerzy Ulbin – Wójt Gminy Dobromierz.  

  

- premiera spotu promocyjnego - "Szlak Kamienia", 
- „Szlak Kamienia – przedstawienie celów i założeń” -  omówienie projektu,  
-  „Strzegom – na Szlaku Kamienia” – wykład i prezentacja multimedialna,  
- „Hořice – na Szlaku Kamienia” – wykład i prezentacja multimedialna,  
- prezentacje artystyczne w wykonaniu grupy big beat ze Szkoły Artystycznej „MELODIE” z Hořic  
    oraz  Akademii Tańca i Ruchu „BANS” ze Strzegomia. 
 
Projekcje filmowe -  Kino SCK, ul. I.J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu (wstęp bezpłatny): 
 

17:00 - „Krecik” – blok bajek dla dzieci, 
19:00 - „Dobry Wojak Szwejk” – film fabularny. 

Radni podjęli uchwałę ws. nada-
nia tytułu Honorowego Obywa-
tela Strzegomia dla ks. kanonika 
Marka Żmudy, który od 1 marca 
1997 r. pełni funkcję proboszcza 
parafii pw. Najświętszego Zba-
wiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z  Góry Karmel 
w Strzegomiu. Ks. Marek Żmuda 
cieszy się wielkim autorytetem, 
ma pod opieką ponad 7 tysię-
cy parafian. Jest bardzo lubiany 
i szanowany. Jest księdzem bardzo 
otwartym i  służącym każdemu 
pomocą. Jego olbrzymia energia 
i dar jednoczenia ludzi w dobrej 
sprawie powoduje, że przyszłość 
parafii rysuje się we wspaniałych 
barwach.

Radni przegłosowali zmiany 
budżetu gminy na 2017 r., dopu-
ścili również zapłatę podatków 
stanowiących dochody budżetu 
gminy instrumentem płatniczym, 
na którym jest przechowywany 
pieniądz elektroniczny. Podjęli 
ponadto uchwały ws.: określenia 

tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, 
zatrudnionych w  szkołach, dla 
których organem prowadzącym 
jest gmina Strzegom; określenia 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów i dorad-
ców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Strze-
gom; określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i  od-
płatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również tryb ich 
pobierania. W związku z tym, że 
w trzech sołectwach naszej gminy 

będzie miało miejsce scalanie 
gruntów, radni podjęli uchwałę ws. 
uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych 
w obrębach wsi: Godzieszówek, 
Granica, Tomkowice.

Rada Miejska w Strzegomiu 
poparła i  przyjęła tzw. „Kartę 
Samorządności”, w której Zwią-
zek Miast Polskich przypomina 
podstawowe zasady ustroju pań-
stwa polskiego i rolę samorządów 
w budowaniu porządku demo-
kratycznego. Radni przyjęli także 
sprawozdanie z  realizacji zadań 
z  zakresu wspierania rodziny 
w gminie Strzegom w 2016 roku, 
ocenę zasobów pomocy spo-
łecznej na 2016 rok dla gminy 
Strzegom oraz sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy 
gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego za 2016 rok.
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Ważne uchwały i sprawozdania
Radni przyjęli tzw. „Kartę Samorządności”, w której ZMP przypomina m. in. rolę samorządów w budowaniu porządku demokratycznego

W hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu odbyła się IV Olim-
piada Sportowa „Ćwiczyć 
każdy może” (18 maja br.). 
Do rywalizacji sportowej 
stanęł y dzieci ze Szkół 
i  Specjalnych Ośrodków 
S z k o l n o  -  Wyc h o w a w -
czych.

W  rozgrywkach typu „pię-
ciobój” wzięły udział druży-
ny ze Strzegomia, Świdnicy, 
Wąsosza, Piławy Górnej oraz 
dwie drużyny z  Wałbrzycha. 
Uczniowie mieli do pokonania 
różnego rodzaju zadania i tory 
przeszkód, liczyła się nie tyl-
ko zwinność, ale też celność. 
Punkty i  miejsce uzyskane 
przez każdą drużynę miały 
wymiar jedynie symboliczny, 
ponieważ wszystkie biorące 
udział w zawodach dzieci były 
zwycięzcami olimpiady. Orga-
nizatorem imprezy sportowej 
był Zespół Szkół Specjalnych 

w  Strzegomiu. Koordyna-
torem oraz sędzią głównym 
z ramienia OSiR-u był Jerzy 
Majewski, natomiast koor-
dynatorką z  Zespołu Szkół 
Specjalnych była Marlena Pu-
dło-Świdurska - nauczycielka 
wychowania fizycznego.

Otwarcie olimpiady było, 
tak jak w  latach ubiegłych, 
bardzo uroczyste i rozpoczęło 

się przemarszem zawodni-
ków oraz zaprezentowaniem 
się publiczności. Na płycie 
strzegomskiej hali sportowej 
zaprezentowała się także gru-
pa taneczna z  Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Strzego-
miu, która rozpoczęła oraz 
zakończyła sportowe zmaga-
nia wspaniałym występem. To 
był jeszcze jeden dowód na to, 

że integracja to świetny sposób 
na aktywność, ruch i wspólne 
działanie.

Nagrody ufundowane przez 
dyrektora Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu - 
Grzegorza Luszawskiego: 
puchary oraz słodycze trafiły 
do każdej ze szkół. Organi-
zator zapewnił uczestnikom 
słodkie bułki oraz wodę.

iV Olimpiada sportowa za nami
Zmagania przebiegające zgodnie z zasadami walki fair play były bardzo zacięte. Uczestnikom dopisywał humor

Ze szczegółową treścią w/w uchwał i sprawozdań można zapoznać się za pośrednictwem programu eSESJA znajdującym 
się na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

W trakcie majowej sesji (31.05) strzegomscy radni oprócz udzielenia absolutorium 
burmistrzowi Strzegomia, podjęli również wiele uchwał i  przyjęli sprawozdania  
m. in. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w gminie Strzegom w 2016 r.  
i z realizacji programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkań-
ców i  ich problemów. 
Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dla-
tego na stronie urzę-
du www.strzegom.pl 
stworzył możliwość za-
dania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

zawiedziona: Panie burmistrzu, 
jak tam sytuacja z placem zabaw w 
godzieszówku? Plac jest, ale pusty. 

Wygraliśmy konkurs w Lokal-
nej Grupie Działania „Szlakiem 
Granitu” na wykonanie terenu re-
kreacyjnego w Skarżycach oraz 
części zagospodarowania terenu w 
Godzieszówku. Z tych środków 
plac zostanie ogrodzony oraz będzie 
urządzona część grillowa. Po tych 
działaniach w 2018 r. zagospodaru-
jemy plac zabaw. 

Francuz: w odpowiedzi do nicka 
„marek” z olszan, oznajmił pan, 
panie burmistrzu, że priorytetem 
dla naszej gminy jest kanalizacja i 
wymienił pan kilka wsi z brakiem 
jeszcze kanalizacji, nie wymieniając 
skarżyc... czyżby wielkość i oddale-
nie od centrum miało jakieś znacze-
nie? Pozdrawiam z oddali!

Nie ma znaczenia. Przy remon-
tach świetlic też nie wymieniam 
wszystkich. Zrezygnowaliśmy z 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Jest decyzja, że we wszystkich 
wsiach będzie budowana kanalizacja 
sanitarna – także w Skarżycach. 

strzegomianin: Panie burmistrzu, 
czy zacznie pan odpowiadać na nie-
wygodne pytanie dotyczące naszego 

miasta - w szczególności…
Na to pytanie odpowiem 

w terminie późniejszym. 

bartosz: dzień dobry, 
dlaczego zamiast święta 

granitu strzegomskiego 
miasto organizuje święto 

chleba (w tradycyjnym termi-
nie święta granitu strzegomskiego)? 
czy miasto wybiera inny produkt, 
który będzie promowany jako marka 
miasta strzegomia?

Zaproponowaliśmy, by nasz pro-
dukt – granit był na szerszym forum, 
jakim zdecydowanie będą mistrzo-
stwa Europy w wkkw w Morawie. 
Co do terminów, to jakaś pomyłka, 
bo święto Granitu Strzegomskiego 
zawsze było w czerwcu, a Dożynki 
Gminne na koniec sierpnia/ począ-
tek września. Zwyczaje dożynkowe 
też będą prezentowane na ME w 
wkkw. Nie będzie extra dożynek.

mieszkanka: witam. na ul. ko-
ściuszki powstało kilka przejść dla 
pieszych, niestety jedno z nich jest 
wykonane prawie na łuku drogi i bar-
dzo źle oznaczone. mowa o ostatnim 
przejściu, zjazd na ul. legnicką, za 
blokiem nr 40. jadąc od rynku znak 
jest niewidoczny aż do momentu 
wejścia w łuk, czyli praktycznie do 
momentu wjazdu na przejście dla 
pieszych. czy nie można postawić 
znaku wcześniej, a nawet dodatkowo 
podświetlić? z tego przejścia korzy-
stają często dzieci idące do szkoły, 
gdyż na kolejnym /ul. legnicka/ stoi 
pani stopka pomagając im przejść 
bezpiecznie. kilkakrotnie widziałam, 
jak samochody, szczególnie na obcych 
rejestracjach, hamują w ostatniej 
chwili widząc pieszego na pasach. 
jeśli będzie pan w tamtej okolicy, 
proszę również zwrócić uwagę na 
chodnik przy tych budynkach. został 

on wykonany od linijki, więc od strony 
ogrodzeń posesji pozostały głębokie 
i dość szerokie ubytki. bardzo łatwo 
dziecko jadące na rowerku może 
wpaść w taką dziurę, nie mówiąc 
już o pieszych w czasie jesiennych i 
zimowych spacerów. 

Znak został obrócony w stronę 
ul. Kościuszki  w taki sposób, aby 
kierowcy swobodnie mogli zobaczyć 
przejście dla pieszych. Ubytki między 
chodnikiem a prywatnymi posesjami 
powstały w związku umiejscowie-
niem w tym miejscu fundamentu 
ogrodzeń prywatnych posesji. Gmina 
przy budowie informowała pry-
watnych właścicieli o konieczności 
wykonania nadlewek na fundamenty, 
niestety do dnia dzisiejszego nie 
zostało to wykonane. 

grześ: witam, czy w naszym 
mieście są planowane inwestycje z 
państwowego programu „mieszkanie 
Plus” i kiedy ruszą zapisy chętnych na 
przydział tego typu mieszkań ? 

W chwili obecnej otrzymaliśmy 
odpowiedź negatywną co do bu-
dowy domów na dwóch naszych 
działkach, które zaoferowaliśmy. 
Jestem po rozmowach z prezyden-
tem Wałbrzycha i Bankiem Go-
spodarki Krajowej. Musimy założyć 
bank potrzeb mieszkaniowych osób 
chętnych do zamieszkania w „Miesz-
kaniach Plus”, gdzie czynsz będzie 
w granicach od 15 zł za m2. Bank 
Gospodarki Krajowej oczekuje od 
nas terenu, gdzie wybudowałby mi-
nimum 50 mieszkań. Myślimy o tym 
terenie na Armii Krajowej, naprzeciw 
starego ośrodka zdrowia. Musimy 
tam zmienić plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy dla tego 
obszaru. Taką ofertę przekażemy 
w najbliższych dniach do Banku 
Gospodarki Krajowej. 

Wspaniałą zabawę dla ca-
łych rodzin zapewnili orga-
nizatorzy: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Strzego-
miu, Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu, Parafia Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Bo-

skiej Szkaplerznej oraz Siostry 
Elżbietanki ze Strzegomia. 
Tegoroczne hasło przewodnie 
festynu brzmiało „Wspólnie 
przeciw uzależnieniom”.

Występy na estradzie, kon-
kursy i zabawy, warsztaty, 

zawody sportowe, wesołe 
miasteczko, smakołyki z gril-
la, grochówka, ciasto i oczy-
wiście niezwykle popularna 
loteria fantowa – to wszystko 
czekało na uczestników festy-
nu. Dzięki hojności sponso-

rów wielu szczęśliwcom udało 
się wygrać atrakcyjne nagrody. 
Na zakończenie zagrał legen-
darny zespół Kombi, który 
zaprezentował największe 
przeboje.

red

Festyn Dziecięcy ma już 20 lat!
Organizatorzy festynu zapewnili mieszkańcom gminy Strzegom i gościom mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Tego dnia nikt się nie nudził

Już po raz dwudziesty mieszkańcy gminy Strzegom mieli 
okazję do wspólnej zabawy podczas corocznego Festy-
nu Rodzinnego, który odbył się z okazji Dnia Dziecka 
w niedzielę 4 czerwca br. na parkingu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

 „Barwinok” wystąpi pod-
czas jubileuszowego koncertu 
z okazji 15-lecia powstania 
zespołu wokalno-muzycznego 
„Retro”, który odbędzie się w 
sobotę (10.06) w Strzegom-
skim Centrum Kultury. Dzień 
później ukraiński zespół bę-
dzie koncertował w Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu w 

trakcie mszy św. o godz. 11.30. 
W niedzielę grupa zaprezen-
tuje się również mieszkańcom 
Jaroszowa – wystąpi na X 

Festynie Rodzinnym „Mama, 
Tata i ja”. Początek występu 
o godz. 17.00. Serdecznie 
zapraszamy. 

„Barwinok” w strzegomiu i Jaroszowie
Zespół zachwyca choreografią, wokalną harmonią i bogactwem kostiumów 

„Barwinok” zachwyca widzów choreografią i wokalną harmonią, bogactwem ko-
stiumów i energią płynącą ze sceny. Kilkadziesiąt młodych dziewcząt i chłopców 
zaprezentuje widzom ukraińskie tańce i pieśni narodowe.

W najbliższy weekend będziemy gościć w naszej gminie przedstawicieli Narodowego Ze-
społu Tańca z Ukrainy „Barwinok”. Grupa zaprezentuje się na koncertach w Strzegomiu 
i Jaroszowie.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który aktor zagrał słynnego polskiego piłkarza 
Jana Banasia w najnowszym filmie Jana Kidawy-
Błońskiego pt. „Gwiazdy”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wy-
brany film wyświetlany w dniach 17-18 czerwca 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego 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”. Zwycięzcy 
zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Dudi: Cała naprzód” (DUBBING) 
17 czerwiec, godz. 16.00
18 czerwiec, godz. 16.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

„Szatan kazał tańczyć”
17 czerwiec, godz. 18.00
18 czerwiec, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

„Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 
wioski” (DUBBING) 
24 czerwiec, godz. 16.00, 25 czerwiec, 
godz. 16.00, 26 czerwiec, godz. 10.00
27 czerwiec, godz. 10.00, 28 czerwiec, 
godz. 10.00, bilety: normalny 18 zł, 
ulgowy 15 zł 

„The Circle. Krąg”
24 czerwiec, godz. 18.00
25 czerwiec, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

co w kinie sck?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu radny Władysław Halczuk

To nie tylko ostatnie teksty 
światowej sławy pisarza i  fi-
lozofa, ale dowód niebywałej 
inteligencji, ironii i  poczucia 
humoru w opisywaniu zdarzeń, 
które nieuchronnie zmierzają 
do chaosu. Pisarz w ostatnich 
latach rzadko już wychodził 
z domu, to raczej świat do niego 
przychodził. Był niby mędrzec 
obserwujący rzeczywistość ze 
swej samotni w  wieży, a  dia-
gnozy Lema do końca podszyte 
były emocją, bo to, co się wokół 
działo, żywo go obchodziło. 
Do końca, z niesłabnącą uwa-
gą i  pasją śledził sprawy tego 
świata. Siedział w  gabinecie, 
wypełnionym książkami i ster-

tami różnojęzycznych pism, 
które regularnie czytał. Czasem 
przyjmował zagranicznych 
dziennikarzy, oglądał telewizję, 
gromadził informacje, porząd-
kował, przetwarzał i wyciągał 
wnioski, a  ponieważ nigdy 
nie tracił z  oczu najdalszego 
horyzontu, to nawet drobne 
fakty stawały się elementem 
globalnej układanki.

Fascynuje w tej książce wielki 
rozrzut tematów i  zdolność 
przechodzenia od pojedyn-
czego zdarzenia, czasem waż-
nego i dramatycznego, jak atak 
terrorystyczny czy katastrofa 
żywiołowa, czasem zaś drugo-
rzędnego, do globalnej wizji. 

W krótkim felietonie Lem po-
trafił połączyć odległe punkty 
na globie, czy rozmaite epoki, 
widział bieżące wydarzenia 
polityczne w  perspektywie 
historii, do końca był światem 
przejęty – i ten świat bardziej 
go bolał niż cieszył.

Lem miał wielkie poczucie 
obowiązku, w sensie Kantow-
skim. To wpływało na jego 
nieobojętny, wręcz żarliwy 
stosunek do świata. Do końca 

też zachował niezwykłą ży-
wość umysłu i  zwykłą cieka-
wość. Ludzkość najzwyczajniej 
w  świecie ciekawiła go, choć 
zarazem strasznie irytowała, 
bo co chwila zawodziła pokła-
dane w niej nadzieje; stąd tytuł 
„Rasa drapieżców”. Tkwiąca 
w  człowieku skłonność do 
czynienia zła przerażała go 
i w pewien sposób fascynowała, 
a irytowała go ludzka głupota. 
Rozum był dla niego instan-

cją podstawową, 
a  posługiwanie 
się nim – podsta-
wowym obowiąz-
kiem. Dziś czyta 
się ją jak poże-
gnanie z autorem 
i  ostatnią z  nim 
rozmowę.
renata Dworak 

– Biblioteka 
Publiczna 

w Goczałkowie

niezwykły zbiór felietonów
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Rasa drapieżców” Stanisława Lema, którą czyta się jak pożegnanie z autorem i ostatnią rozmowę z nim

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowa-
na budynkiem mieszkalnym 
działka nr 267/1, AM – 1, obr. 
Kostrza, o powierzchni 0,1396 
ha położona w Kostrzy, przy 
ulicy Mikołaja Kopernika 3 
Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 140 m2 Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00005820/5. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5MN/
RM zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 125.800,00 zł
Wadium - 12.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych 
nieruchomość udostępniona 

będzie do oglądania w dniu 
28.06.2017 r. w godzinach od 
930 do 945.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10.07.2017 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 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. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 

określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie 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 nie-

ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

„Rasa drapieżców”, ostatnia książka Stanisława Lema jest 
zbiorem ironicznych i bezlitosnych felietonów pisanych 
przez Mistrza w 2005 i 2006 roku do „Tygodnika Powszech-
nego”. To fascynująca kronika wydarzeń dwóch minionych 
lat, ostra i surowa diagnoza współczesności, w której Lem 
nie oszczędza nikogo: ani polityków, ani mód literackich, 
ani tak zwanych „opiniotwórczych środowisk”. Książka 
jest wyjątkowym zbiorem opinii, poglądów i obserwacji, 
dotyczących światowych trendów. 

Budynek mieszkalny w kostrzy, ul. mikołaja kopernika 3
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złóż wniosek  
o stypendium! 

Do 15 czerwca 2017 r. ucznio-
wie i  studenci mogą składać 
wnioski w  Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu o  przy-
znanie stypendium za wybitne 
osiągnięcia. 

Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i  studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w  konkursach i  olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów, jak i  finalistów, 
a  także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponadprzeciętne 
osiągnięcia w  dziedzinie na-
uki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Celem 
stypendiów jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów 
i  promocja najzdolniejszych 
uczniów i  studentów, zgod-
nie z  uchwałą nr 94/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 listopada 2004 r. w sprawie 
zasad udzielania stypendiów za 
wybitne osiągnięcia dla uczniów 
i studentów gminy Strzegom. 

Wnioski można pobrać na 
stronie internetowej www.strze-
gom.pl lub w Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu - parter pokój 
nr 15. Szczegółowych informa-
cji udziela Wydział Oświaty, tel. 
74 8560-587. 

Jak zawsze bajkowo, kolorowo 
i radośnie było 1 czerwca w strze-
gomskim przedszkolu „Miś Usza-
tek”. Dzień Dziecka to dzień świę-
towania przedszkolaków. Radość 
uśmiech i  zabawa towarzyszyły 
im cały dzień. - Świętowaliśmy, 
aby dzieci poczuły się ważne 
i wyjątkowe – mówi Wiesława 
Górka, dyrektor przedszkola. 
Rodzice, którzy tworzą w przed-
szkolu ,,Klub Optymistycznych 
Rodziców”, już po raz dziesiąty 
zaprosili dzieci do bajkowej krainy. 
Najmłodsi z zachwytem obejrzeli 
przedstawienie pt. ,,Alicja w Kra-
inie Czarów”, w którym główne 
role odgrywali ich rodzice. Przy-
gody małej dziewczynki Alicji , 
która podążając za białym króli-
kiem, trafiła do Krainy Czarów, 
sprawiły, że twarze najmłodszych 
pełne były wypieków, radości 
i uśmiechu. Umiejętności aktor-
skie rodziców, piękne stroje i sce-
nografia wzbudziły zachwyt wśród 
dzieci i przybyłych gości. Aktorzy 

zostali nagrodzeni niekończącymi 
się oklaskami. – Te przedstawienia 
są jedyne w swoim rodzaju. Przy-
gotowania do nich odbywają się 
na specjalnych próbach. Czeka 
się na nie cały rok, a radość jaką 
wywołują u maluchów jest bez-
cenna – podkreślają rodzice. 

W tym dniu nie zabrakło także 
innych niespodzianek. - Po po-
łudniu w hali sportowej OSiR 
w  Strzegomiu spotkaliśmy się 
na II Spartakiadzie Rodzinnej. 
Każda grupa przedszkolna wraz 
z rodzicami rywalizowała w sied-
miu konkurencjach sportowych. 
Wszyscy zawodnicy Spartakiady 
wykazali się ogromną wolą walki, 
sprawnością fizyczną oraz naj-
ważniejsze dobrym humorem. 
Choć walka w konkurencjach była 
zacięta, to ostatecznie zwycięzca-
mi byli wszyscy uczestnicy Spar-
takiady – opowiada Wiesława 
Górka. Z tej okazji każda grupa 
otrzymała pamiątkowy puchar. 
Dopełnieniem tego radosnego 

dnia był Piknik Rodzinny w ogro-
dzie przedszkolnym. Nie zabrakło 

wesołej zabawy w towarzystwie 
klaunów, sesji zdjęciowej z foto-

budki, kiełbasek z grilla i słodkich 
niespodzianek. 

zaczarowany Dzień Dziecka 
Przedszkolne przedstawienia są dumą i jedyną w swoim rodzaju wizytówką placówki. Czeka się na nie cały rok

W tym dniu młodzież zaprezen-
towała program artystyczny przygo-
towany pod kierunkiem katechetki 
Ewy Miałkowskiej. Przedstawiony 
montaż słowno–muzyczny zawierał 
najważniejsze informacje z życia pa-
trona, treści nauczania papieskiego, 
fragmenty z twórczości poetyckiej 
Jana Pawła II oraz refleksje nad 
wielkością Ojca Świętego, prze-
platane ulubionymi jego pieśniami. 
Dobrym uzupełnieniem spotkania 
była prezentacja multimedialna 

z  wykorzystaniem materiałów 
ukazujących Papieża Polaka w róż-
nych okolicznościach życia oraz 
archiwalne zdjęcia z nadania szkole 
imienia. Na zakończenie spotkania 
odbył się międzyklasowy konkurs 
wiedzy o Janie Pawle II. Pierwsze 
miejsce zdobyli reprezentanci kl. 
„III”, drugie miejsce przypadło kl. 
„II”, a trzecie miejsce zajęła kl. „I”. 
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą 
o patronie szkoły, na co zwróciła 
uwagę w swoim wystąpieniu dy-

rektor Barbara Asynger. Oprócz 
słów uznania i gratulacji laureaci 

konkursu otrzymali od pani dyrek-
tor słodki upominek.

Święto patrona w Goczałkowie
Na zakończenie spotkania odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II

W pierwszym etapie ucznio-
wie samodzielnie rozwiązywali 
test złożony z  20 zadań za-
mkniętych. W  drugim etapie 
uczestnicy zmierzyli się z  4 
zadaniami otwartymi, które 
oceniała komisja. Najlepszy-

mi matematykami 
w  gminie okazali się: 
R afał  Włodarcz yk 
z PSP nr 2, drugie miej-
sce zajął Jakub Abramek 
z  PSP w  Stanowicach, nato-
miast trzecie Katarzyna Po-

stawska z SP w Kostrzy. Naj-
lepszy wynik drużynowy 

uzyskali uczniowie 
ze SP w  Stano-

wicach, drugie 
miejsce zajęła 
SP z  Kostrzy, 
t r z ec i e  PSP 
nr 2. Dzięku-

jemy wsz ys t-
kim uczestnikom 

i opiekunom. Gratu-
lujemy zwycięzcom i za-

praszamy za rok.

uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się matematycznie
W pierwszym etapie uczniowie samodzielnie rozwiązywali test. W drugim etapie uczestnicy zmierzyli się z 4 zadaniami otwartymi

Rodzice co roku wystawiają bajkę dla swoich pociech. 
Umiejętności aktorskie, piękne kostiumy oraz staranna 
scenografia wprawiają w zachwyt publiczność - to już 
tradycja przedszkola „Miś Uszatek”w Strzegomiu i jego 
wielka chluba. 

18 maja 2017 r. społeczność Gimnazjum w Goczałkowie świę-
towała XI rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się X Gminny Konkurs 
Matematyczny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych 
pod patronatem burmistrza Strzegomia Zbigniewa Su-
chyty. Na spotkanie z matematyką (23 maja 2017 roku) 
przybyły wszystkie szkoły z terenu gminy Strzegom. 
Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch etapów. 
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Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 
wraz z radami sołecką i parafialną 
zorganizowało II Święto Wsi. Cel 
był szczytny, ponieważ dochód z 
tej imprezy zostanie przeznaczony 
na cele remontowe stanowickiej 
parafii.

- Przy niepewnej pogodzie 
udało się wszystko to, co zostało 
zaplanowane. Na początku dwie 
godziny miały dla siebie przede 
wszystkim dzieci, dla których za-
bawy prowadziły panie ze Strze-
gomskiego Centrum Kultury 

– relacjonują organizatorzy. Były 
gry, konkursy i tańce. Atrakcją były 
występy dwóch par tańczących 
tańce towarzyskie.

Niewątpliwie wielką atrakcją dla 
wszystkich było losowanie fantów. 
Dochód przekazany zostanie 
na szczytny cel. Oczekiwanym 
punktem programu była zabawa 
taneczna, która trwała do późnych 
godzin nocnych. W trakcie całego 
dnia można było też smacznie 
zjeść. Przygotowano pierogi, bigos, 
frytki, ciasta oraz napoje. Wszyscy 
bawili się znakomicie. 

Bawili się na Święcie Wsi

Na początku burmistrz za-
poznał sołtysów z zadaniami, 
które zostały zrealizowane na 
terenach wiejskich w 2016 r. – 
Bardzo dziękuję za wszystkie 

podpowiedzi oraz sprawy, 
z jakimi zwracacie się do mnie. 
W  ubiegłym roku, analizu-
jąc je dokładnie, podjęliśmy 
w  sołectwach szereg działań 

na rzecz poprawy jakości po-
ziomu życia mieszkańców 
– podkreślał burmistrz. Są 
wśród nich m.in. budowa cen-
trum aktywności mieszkańców 

Jaroszowa, budowa chodnika 
w  Granicy, przebudowa dro-
gi w  Goczałkowie Górnym, 
drogi dojazdowe do gruntów, 
remonty świetlic oraz wiele 
innych. Szczegółowy wykaz 
zrealizowanych zadań zo-
stał zawarty w  sprawozdaniu 
z  wykonania budżetu gminy 
Strzegom za rok 2016 r. , 

który jest dostępny na www.
bip.strzegom.pl. Jak zwykle 
rozmawiano również na te-
mat bieżących spraw sołectw. 
Znalazły się wśród nich te-
maty związane z porządkami 
na wsiach, remontami dróg 
i  świetlic oraz utrzymaniem 
zabytków. Ponadto na spo-
tkaniu naczelnik Wydziału 

Funduszy Europejskich Anna 
Hałas omówiła najnowsze 
możliwości  pozyskiwania 
środków zewnętrznych przez 
sołectwa oraz stowarzyszenia 
mieszkańców, a Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi opowiedziała o zasadach 
segregowania śmieci. 

W przeglądzie udział wzięły 
następujące zespoły: grupa 
z Mokrzeszowa , „Kondzio-
łeczka” z Lutomi, „Stolcza-
nie” ze Stolca, „Cicha Woda” 
z Udanina, „Żarki” z Żarek 
Średnich, „Goczałkowianie” 
z Goczałkowa, „Leszczynki” 
z gminy Dobroszyce, „Jugo-
wianki” z Jugowej i „Wolibo-
rzanki” z Woliborza. Po raz 
pierwszy w Olszanach wystą-
piły „Leszczynki” oraz zespół 

„Marzenie” z Żelazna. Zespoły 
zaprezentowały różne pieśni, 
stare zakorzenione w polskiej 
tradycji chrześcijańskiej, jak 
np.” Chwalcie łąki umajone”, 
jak i te nowsze, w tym do i o 
Janie Pawle II . „Olszaniacy” 
zaśpiewali w różnych rytmach 
„Alleluję”, czy refleksyjną „Ku 
niebu”. Wzruszająco piękne 
brzmienie zespołów to również 
zasługa muzyków. Do udziału 
w Przeglądzie zaproszono 

również gości specjalnych – 
Marcina Malinowskiego oraz 
znany i lubiany w Olszanach 
duet Aneta Sypko i  Józef 
Kuźma. Na koniec wszystkie 
zespoły folklorystyczne razem 
z publicznością zaśpiewały do-
nośnie „Barkę”- ulubioną pieśń 
Jana Pawła II. Trwająca prawie 
cztery godziny niezwykła roz-
śpiewana majówka dobiegła 
końca. Zespoły resztę dnia 
spędziły w świetlicy wiejskiej 
na wspólnej radosnej biesia-
dzie. „Olszaniacy” serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu ca-
łego przedsięwzięcia. - Cieszy 
mnie, że to wspaniałe religijno-

kulturalno-folklory-
styczne wydarzenie 
artystyczne odbywa 
się w Olszanach, że 
jest kontynuowane 
przez nasz zespół 
„Olszaniacy”. Cieszy 
mnie również to, że 
zespoły ludowe z róż-
nych stron Dolnego 
Śląska z taką chęcią 
do nas przyjeżdżają. 
Każdego roku ocze-
kujemy ich z radością. 
Wszystkich zapra-
szamy za rok na X 
jubileuszowy koncert 
– mówi Stanisława 
Górska, sołtys wsi. 

O czym obradowali sołtysi? 

Przegląd Pieśni religijnych w Olszanach

Tradycyjnie rozmawiano o bieżących sprawach wsi: porządkach na wsiach, remontach dróg i świetlic oraz utrzymaniu zabytków w należytym stanie

Na koniec wszystkie zespoły folklorystyczne razem z publicznością zaśpiewały donośnie „Barkę”- ulubioną pieśń Jana Pawła II

Kolejna narada sołtysów gminy Strzegom z burmistrzem Zbigniewem Suchytą odbyła 
się 31 maja 2017 r. O czym tym razem rozmawiano? O zrealizowanych i planowanych 
inwestycjach, a także możliwościach pozyskania unijnych pieniędzy i segregacji śmieci. 

W niedzielę 21 maja 2017 roku odbył się w kościele pa-
rafialnym w Olszanach p.w. Świętej Trójcy kolejny, IX 
już Przegląd Pieśni Religijnych ku czci św. Jana Pawła II 
organizowany przez zespół „Olszaniacy”.
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Pomieszczenie pomocnicze Aleja Wojska Polskiego 39 w strzegomiu

Działka rolna w Goczałkowie 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
pomieszczenia pomocnicze 
o pow. 10,30 m2 i 0,90 m2 znaj-
dujące się na parterze budyn-
ku w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego 39
wraz z udziałem 85/10000 
w częściach wspólnych budyn-
ku i prawie użytkowania wieczy-
stego działki nr 972, AM - 4, Obr. 
1  o powierzchni 0,0398 ha
Przetarg ogranicza się do 
właścicieli lokali w budynku 
położonym w Strzegomiu 
przy ulicy Aleja Wojska Pol-
skiego 39.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 8.900,00 zł Wadium  
- 100,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej
Przetarg odbędzie się w dniu 

13.07.2017 r. o godz. 1200 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00015228/8, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listo-
pada 2004 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna.
Dla osób zainteresowanych 
pomieszczenia pomocnicze 
udostępnione będą do oglą-
dania w dniu 28.06.2017 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Osoby zamierzające uczest-

niczyć w przetargu winny 
w terminie do dnia 04.07.2017 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowo-
dów potwierdzających speł-
nienie warunków przetargu 
ograniczonego. W terminie 
do dnia 06.07.2017 r. Komi-
sja Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń listę 
osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  10.07.2017 r. 

(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
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 nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-

sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2147 z późn. zm.) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
45, AM – 1, Obr. Goczałków 
położona w Goczałkowie, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 0,3001 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 1 R3 
– uprawy rolne.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.11.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-

szony na dzień 23.03.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.05.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o 
wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw w 
tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, o 
którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 

posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 
przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku z 
treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 

zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z dopi-
skiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 13.07.2017 r. – dz. nr 45, 
AM- 1, Obr. Goczałków” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu w terminie do dnia 
04.07.2017 r. do godz. 14.00 w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter; Rynek 38, 
58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa w 
przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,Po 
sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.07.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 
38 na tablicy ogłoszeń mieszczą-
cej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 12.004,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy cztery złote 
00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów i 
usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 1.210,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc dwieście dziesięć 
złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 10.07.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 45, 
AM-1, Obr.Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala konferencyj-
na, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 

cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie 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. z 2014 r. poz. 
1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i 
powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM – 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność 
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl
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Działka rolna w rogoźnicy

Działka rolna w Goczałkowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 43, 
AM – 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , 
o powierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 

obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 8.004,00 zł
Wadium - 8.010,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r.  o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 23.03.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 18.05.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

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 
10.07.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości 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. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
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 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 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 

który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 161/B/2017, 162/B/2017, 
163/B/2017,  Burmist rza 
Strzegomia, z dnia 2 czerw-
ca 2017 roku.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 
2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z 
późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej stano-
wiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest 
nieruchomość niezabudo-
wana oznaczona jako dział-
ka nr 337/6, AM – 1, Obr. 
Rogoźnica położona w Ro-
goźnicy, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
1,6009 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich, klasa gruntu RIIIa - 
0,5162, RIVa – 1,0847 ha.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 3 grudnia 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ob-
szarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1 
R15 – uprawy rolne , granica 
terenu górniczego.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: Wybór for-
my przetargu jako przetargu 
ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany prze-
pisów związanej z wejściem 
w życie, z dniem 30 kwietnia 
2016 r. ustawy z dnia 14 

kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw w 
tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 
2012 r. poz. 803 z późn. zm.). 
Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez 
ograniczoną liczbę osób, tj. 
osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w ro-
zumieniu przepisów art. 2a 
ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
 2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, o 
którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetar-
gu) zobowiązują się do 
załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymie-
nionych dokumentów i do-
datkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie przez 
okres co najmniej 5 lat gospo-
darstwa rolnego położonego 
na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne 
oświadczenie prowadzą-
cego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha. W 
oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 

przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomo-
ści rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 
9 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 
2012 r. poz. 803 z późn. zm.) 
w związku z treścią § 6 i § 
7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109 z późn. 
zm.) w sprawie kwalifika-
cji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 
ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze-
niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami 
i oświadczeniami wskaza-
nymi w punkcie 2 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem 

„Zgłoszenie uczestnictwa w 
przetargu ograniczonym w 
dniu 13.07.2017 r. – dz. nr 
337/6, AM- 1, Obr. Rogoźni-
ca” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w 
terminie do dnia 04.07.2017 
r. do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój 
nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w 
przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumen-
tami, o których mowa w 
punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.07.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 64.200,00 
zł (słownie: sześćdziesiąt 
cztery tysiące dwieście zło-
tych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 6.500,00 zł (słownie: 
sześć tysięcy pięćset złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej 
do dnia 10.07.2017 r. na 

konto GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – 
dz. nr 337/6, AM-1, Obr.
Rogoźnica”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie pod-
pisania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwoła-
nia, zamknięcia, unieważ-
nienia przetargu lub jego 
zakończenia wynikiem ne-
gatywnym. 
6) Wadium przepada na 
rzecz Gminy Strzegom w 
razie uchylenia się uczest-
nika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnic-
twa upoważniającego do 
działania na każdym etapie 
postępowania przetargo-
wego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczestni-
ków, jeżeli chociaż jeden z 
nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postą-
pienia decydują uczestnicy 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra prze-
targ. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne i 
sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

BurmisTrz 
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Teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Działka rolna w Goczałkowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
298, AM – 9, Obr. 2, położona 
w Strzegomiu o powierzchni 
0,0250 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020750/4. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właściciela 
oraz użytkownika wieczyste-
go przyległych nieruchomo-
ści - działek 
nr 304, AM-9, Obr.2, nr 776, 
AM-9, Obr.2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 14.800,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 

% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 27/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla obszarów położonych 
w obrębie 2 miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – 11 
P/U tereny zabudowy produk-
cyjno-usługowej.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny 
w terminie do dnia 09.07.2017 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 

34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowo-
dów potwierdzających speł-
nienie warunków przetargu 
ograniczonego. W terminie 
do dnia 10.07.2017 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych 
do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
10.07.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
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 nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Dzia ła jąc  na podstawie 
art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 
2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 
z późn. zm.) oraz § 3, § 4, 
§ 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490  
z późn. zm.) ogłasza prze-
targ ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona  jako działka  
nr 46, AM – 1, Obr. Goczał-
ków położona w Goczał-
kowie,  gmina Strzegom  
p o w i e r z c h n i a  w g  r e -
jestru ewidencj i  grun -
tów wynosi  1 ,5005 ha  
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 1 R3  
–  uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej z 
wejściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia  
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-

maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw w tym usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  
o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie do-
t y c z ą c e  u c z e s t n i c t w a  
w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgło-
szenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię  
i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną  
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 
przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-

ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2  
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 803 z późn. zm.) w związ-
ku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r.  poz. 922).
7) osoby fizyczne pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie 
nieruchomości będącej przed-
miotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współ-
małżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze-
niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami  
i oświadczeniami wskaza-
nymi w punkcie 2 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem 
„Zgłoszenie uczestnictwa w 

przetargu ograniczonym w 
dniu 13.07.2017 r.  – dz. nr 
46, AM- 1, Obr. Goczałków” 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu  w 
terminie do dnia 04.07.2017 
r. do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa w 
przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w 
przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.07.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na  parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 70.850,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt ty-
sięcy osiemset pięćdziesiąt 
złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 7.100,00 zł  (słownie: 
siedem tysięcy sto złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 10.07.2017 r. na konto 

GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 46, 
AM-1, Obr.Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowe-
go.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczestni-
ków, jeżeli chociaż jeden z 
nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 
Postąpienie nie może wynosić 

mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e  z 
p r z e p i s a m i  R o z p o r z ą -
dzen ia  Rady  M in i s t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z 
późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl
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W dniach 2-3 czerwca br. w Strzegomiu odbyło się spotkanie strażaków z gminy Strzegom i ich odpowiedników z miasta partnerskiego Horice w Czechach w ramach projektu 
unijnego projektu „Czesko-polskie zawody strażackie” („Česko-polské hasičské závody”). Strażacy mieli okazję lepiej się poznać, nawiązać ze sobą ścisłe kontakty i rywalizować 
podczas zawodów sportowych. We wrześniu będzie miało miejsce spotkanie w Horicach. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

strażacy porywalizowali...

czesko-Polskie zAwody str AżAckie

Spotkanie strażaków rozpoczęła piątkowa konferencja nt. „Ochotnicze 
Straże Pożarne w Strzegomiu i Horicach, wczoraj i dziś”

Jedną z największych atrakcji była możliwość lotu balonem, który 
promował strażackie spotkanie

Strażacy jak zwykle popisywali się wielką sprawnością fizyczną

Czescy strażacy mieli okazję zaprezentować się strzegomskiej publiczności

Strzegomską prezentację omawiała Urszula Olszewska, prezes zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu

Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy lot balonem był 
niezapomnianym przeżyciem

Mali strażacy – mimo upalnej pogody – bez problemów radzili sobie 
z pokonywaniem kolejnych przeszkód

Po zakończeniu zawodów przyszedł czas na wręczenie pucharów 
i pamiątkowych medali


