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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W tym numerze o swo-
jej działalności i tęsknotach 
mówi Józef Białek z Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej

 str.2

StrzeGom
Ocieplą 
przedszkole 

Trwa termomodernizacja 
Publicznego Przedszkola 
w Stanowicach. Co zo-
stanie zrobione w ramach 
tego zadania i skąd pocho-
dzą pieniądze na ten cel?  
 str.3

StrzeGom
Pamiętali 
o ofiarach

Na terenie Muzeum Gross-
-Rosen w Rogoźnicy odbyły 
się uroczystości upamięt-
niające 78. rocznicę agresji 
Niemiec na Polskę. Jak prze-
biegło tegoroczne święto? 

 str.4

W skrócie:

Odwiert 

Spółka WiK w Strzegomiu 
zleciła wykonanie studni 
awaryjnej na terenie ujęcia 
wód podziemnych w Ol-
szanach. 

sprzątanie 

Przypominamy, że gmina 
Strzegom przystąpiła do 
udziału w tegorocznej akcji 
„Sprzątania świata”. Akcja 
odbędzie się w tym roku pod 
hasłem „Nie ma śmieci – są 
surowce”. 

Plac zabaw 

Na placu zabaw w na Osie-
dlu Hotele w Jaroszowie 
uszkodzono zjeżdżalnię, 
która niebawem zostanie 
wymieniona na nową. 
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Przypomnijmy, że pływalnia 
- zlokalizowana przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 2 w Strzego-
miu - będzie posiadać 4-torową 
nieckę basenową o wymiarach 
8,5 x16,67 m i głębokości od 
0,9 do 1,35 m, brodzik do 
zabaw dla dzieci ze ślizgawką 
wewnętrzną oraz niewielki 
kompleks odnowy biologicznej, 
w  skład którego wejdą: sauna 
sucha i  mokra oraz sauna na 
podczerwień i jacuzzi. Z Del-
finka będą mogły korzystać 
dzieci w wieku szkolnym oraz 
seniorzy w ramach zajęć reha-
bilitacyjnych. 

- Obecnie na budowie trwają 
dalsze prace dotyczące wyko-
nania pokrycia dachu nad halą 
basenową i zapleczem. Wyko-
nywane są roboty zewnętrzne 
związane z  zagospodarowa-
niem terenu: chodniki i parkin-
gi. Montowane są również ka-
nały wentylacyjne oraz konty-
nuowane są prace montażowe 
niecki stalowej. Wykonywana 
jest elewacja hali basenowej. 
Stolarka okienna zewnętrzna 
jest prawie w  całości zamon-
towana. W najbliższym czasie 
rozpoczną się roboty posadz-
karskie w  pomieszczeniach 
zaplecza oraz elewacyjne łącz-

nika - informuje Katarzyna 
Cioruń, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i  Zamówień Pu-
blicznych w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. 

Planowany koszt wykonania 
całej inwestycji wynosi ok. 
8 mln zł. Gmina pozyskała 
na ten cel dotację z  budżetu 
województwa dolnośląskiego 
w wysokości 1,25 mln zł w ra-
mach pilotażowego programu 
budowy małych przyszkolnych 
krytych pływalni pn. „Dolno-
śląski Delfinek” oraz dotację 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w  wysokości 1,3 mln zł 
w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego.

Na początku tego roku radni 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
przeznaczyli na ten cel środki 
w wys. 20 tys. zł z budżetu 
gminy. Kolejne środki w wy-
sokości 3,8 tys. zł przekazała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Świebodzicach na patrole na 
terenie zasobów mieszkanio-
wych administrowanych przez 
spółdzielnię.

Jak podkreśla komendant 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu podinsp. Piotr Galicki 
(na zdjęciu), ponadnormatywne 
patrole odbywają się w piątki i 
soboty, w godz. 18.00-02.00 –  
m. in. na ul. Kochanowskiego, 
Al. Wojska Polskiego, Kaszte-

lańskiej, Mickiewicza, w Rynku 
i bocznych ulicach, a także w 
różnych rejonach gminy. Do 
końca sierpnia zrealizowano 
35 służb ponadnormatywnych. 
- Dochodzą do mnie głosy 
mieszkańców, którzy są zado-
woleni z dodatkowych patroli 
policyjnych. Najważniejsze, że 

w newralgicznych częściach 
miasta widać policjantów, a to 
przekłada się na wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa i ograni-
czenie przestępczości. Pragnę 
przypomnieć, że cały czas odby-
wają się także tradycyjne patrole 

w ramach naszych obowiązków 
służbowych – tłumaczy ko-
mendant.

Tegoroczna służba ponadnor-
matywna obejmie jeszcze uro-
czystość Wszystkich Świętych.

tW

Delfinek już blisko
Planowany koszt wykonania całej inwestycji wynosi ok. 8 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł to dofinansowanie 

Pieniądze na dodatkową służbę pochodzą z budżetu gminy i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach 

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie 
Castellum Sp. z o.o. z Wrocławia.

Liczba patroli w miesiącach:
kwiecień – 2
maj – 11 
czerwiec – 5
lipiec – 8
sierpień - 9

Od 19 kwietnia br. w Strzegomiu i okolicznych sołectwach 
mają miejsce ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy 
Policji. Dzięki nim mieszkańcy mogą poczuć się znacznie 
bezpieczniej. 

Dodatkowe patrole w gminie

Trwają zaawansowane prace 
związane z  budową małej 
przyszkolnej pływalni „Dol-
nośląski Delfinek” w Strze-
gomiu. Obiekt będzie goto-
wy do końca 2017 r. Otwarcie 
planowane jest na początku 
przyszłego roku.
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11 września upłynął termin 
zgłaszania projektów do Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta 
Strzegom 2018. 29 września 
br. udostępniona zostanie do 
publicznej wiadomości lista pro-
jektów podlegających głosowaniu 
w miejscowych środkach przeka-
zu oraz na stronie internetowej 
www.strzegom.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
„Budżet Obywatelski Miasta 
Strzegom. 

Natomiast od 29 września do 
22 października będzie można 
promować projekty podlegające 
głosowaniu, przez zgłaszających 
projekt. 

Głosowanie zaplanowano na 
20 - 22 października 2017 r.  
Lokal wyborczy podobnie jak 

w  roku ubiegłym będzie się 
znajdował w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, przy ul. Świdnic-
kiej 15-17 i  będzie czynny 
w następujących godzinach:
• 20 .10 .2017  r. (p i ą t ek ) 

15.00-19.00
• 21.10.2017 r. (sobota) 9.00-

19.00
• 22.10.2017 r. (niedziela) 

9.00-19.00
Głosujący otrzyma dwie 

karty do głosowania: jedną 
kartę do głosowania na pro-
jekty małe i  jedną kartę do 
głosowania na projekty duże. 
Na każdej z kart można bę-
dzie wybrać jeden projekt.

Zachęcamy strzegomian do 
udziału w głosowaniu! 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie….. Budżet Obywatelski

W  Liceum Ogólnokształcą-
cym w  Strzegomiu do finału 
zbliża się realizacja projektu: 
„Wyposażenie w  nowoczesny 
sprzęt i materiały dydaktyczne 
pracowni matematyczno-przy-
rodniczych i cyfrowych”. 

- W LO zainstalowana zo-
stała już pracownia infor-
matyczna oraz pojawiły się 
zestawy interaktywne LUX 
Panorama wraz z  laptopami 
w  czterech klasach (fizycznej, 
matematycznej, geograficznej 
i chemicznej). W najbliższych 
dniach do LO trafi pracownia 
chemiczna wraz z  panelem 
doświadczalnym i dygestorium 
oraz pomoce dydaktyczne do 
nauki matematyki, fizyki, geo-
grafii, chemii, biologii – mówi 

Tomasz Marczak, dyrektor 
placówki. Wartość projektu wy-
nosi ponad 512 000 zł, a środki 
finansowe na wyposażenie pra-
cowni pochodzą z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego, 
które za pośrednictwem Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej trafiły do Powiatu Świd-
nickiego. Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy zapewniło również 
90 000 zł na przygotowanie 
sześciu pracowni, do których 
trafił nowy sprzęt. Remont klas 
został przeprowadzony grun-
townie – od wymiany lamp 
na ledowe, aż po wykonanie 
podłóg i  lamperii w  nowej 
technologii. 

Pracownie i inwestycje w LO

W  obozie terapeutycznym 
w  Licheniu, który odbył się 
w dniach 29-30 lipca br., uczest-
niczyło 48 osób. Były to 25. 
Ogólnopolskie Spotkania Trzeź-
wościowe, których motto brzmia-
ło „Przebudzeni Duchowo”. Klu-
bowicze uczestniczyli we mszy 
św. oraz nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej. Każdy przeżywał du-
chowo - indywidualnie i według 
własnej intencji. Strzegomianie 
brali udział w mitingach otwar-
tych dla osób uzależnionych od 
alkoholu, osób współuzależnio-
nych i ich rodzin. - Obozy inte-
gracyjne, zwłaszcza w Licheniu, 
są bardzo potrzebne. Każdy 
bardzo czeka na taki wyjazd, aby 
móc ukoić stan ducha i ciała na 
cały rok. Na takich wyjazdach 
integracyjnych chcemy prezento-
wać taką postawę, aby uczestnicy 
byli zafascynowani perspektywą 
życia w miłości i wolności bez pi-
cia alkoholu, narkotyków i innych 
środków uzależniających. Dużo 
osób było pierwszy raz i  byli 
bardzo zadowoleni z wyjazdu, 
prosząc o więcej. Dla organiza-
torów jest to ważne , bo wiemy 
że warto się starać, aby mogły 
korzystać osoby, które napraw-
dę tego potrzebują – zaznacza 
Wiesława Zuchmantowicz, 
prezes „Arki”.

„Wspólne spędzanie czasu bez 
alkoholu” - z takim przesłaniem 
grupa osób uzależnionych od 
alkoholu i  osób współuzależ-
nionych wraz z rodzinami oraz 
terapeutą wyjechała w  dniach 
26–27 sierpnia br. do Wielicz-
ki, Zakopanego i  Wadowic. 

Organizatorem wyjazdu był 
klub „Arka”, który otrzymał 
dofinansowanie z Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. W obozie 
uczestniczyło 45 osób. Celem 
wycieczki było motywowanie do 
prowadzenia zdrowego i trzeź-
wego stylu życia, wzmacnianie 
więzi rodzinnych, społecznych 
i  koleżeńskich oraz promowa-
nie nowych niealkoholowych 
alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu. Po zakończe-
niu wyjazdu każdy z uczestni-
ków wycieczki był szczęśliwy 
i wdzięczny. 

- Serdecznie dziękujemy 
burmistrzowi Strzegomia za 
przychylność i  dofinansowanie 

naszego zadania, dzięki któremu 
mogliśmy tak wspaniale spędzić 
czas wspólnie z członkami nasze-

go klubu oraz rodzinami – koń-
czy Wiesława Zuchmantowicz.

red

Wakacje z przesłaniem trzeźwości
 „Wspólne spędzanie czasu bez alkoholu” - z takim przesłaniem wyjechała grupa osób uzależnionych 

Tegoroczne wakacje były udane dla członków Klubu Abstynenta „Arka” w Strzegomiu. W lipcu strzegomianie uczest-
niczyli w obozie terapeutycznym w Licheniu, a w sierpniu w wyjeździe do Wieliczki, Zakopanego i Wadowic.

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. W tym numerze 
Józef Białek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Miejsce urodzenia: Strzegom – urodziłem się już dawno, bo w 1947 r.
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: Praca społeczna – ponad 40 lat w Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej, 
ponad 30 lat w Ogrodach Działkowych, 4 kadencje ławnika Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Interesuję się historią naszego miasta i okolic, zbieram polskie znaczki i polskie 
monety obiegowe.
Największy sukces: Za mocne słowo „największy sukces”, ale za pewnego rodzaju sukces 
należy uznać ponad 40 lat małżeństwa i posiadanie dwoje dzieci. Stanowimy stabilną, nor-
malną rodzinę z małym „ale” – dorosłe dzieci są poza krajem. Są europejskimi obywatelami. 
Mam jednak cichą nadzieję, że może jeszcze powrócą.
Największa porażka: Też trudno powiedzieć o największej porażce, ale pewnym niespełnie-
niem jest to, że ponad 20 lat temu z czynnego życia zawodowego, a z wykształcenia jestem 
ekonomistą, wyeliminowała mnie poważna choroba serca. Obecnie jestem na wiekowej 
emeryturze.

Największe marzenie: Marzenia mamy na pewno wszyscy, ale jakie może być największe marzenie dla realisty? Raczej nie ist-
nieje, chyba że takie jak wszyscy -  trafić szóstkę w totolotka, ale tu trzeba znowu grać, a ja nie gram. 
Książka czy film: książka – dobra, głównie historyczna, a jak film – to tylko w telewizji.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym żeby: Codzienne życie nie było tak zwariowane (ale tu 
chyba wielu powie, że to zależy od nas samych), żeby ludzie byli dla siebie dobrzy i wyrozumiali oraz wzajemnie się szanowali, 
żeby nie było tak głębokich podziałów, zwłaszcza politycznych (często nawet w jednej rodzinie), żeby nas wszystkich łączyło to, 
że jesteśmy Polakami, że jesteśmy jednym narodem. 
Co podoba się Panu w Strzegomiu: To, że zaczęto inwestować w miejską infrastrukturę. Odnawiane i remontowane są ulice, 
park, zmieniane są elewacje budynków. Cieszy mnie również elegancki Rynek, co przybliża nas do standardów europejskich. 
Co denerwuje Pana w Strzegomiu: Gospodarka śmieciowa. Mieszkańcy nie segregują odpadów, chociaż zauważalne są pewne 
symptomy poprawy. Coraz bardziej brakuje też miejsc parkingowych, w centrum miasta robi się za ciasno.

To nie koniec remontów w LO. Kolejne środki finansowe zostały przeznaczone 
na: renowację parkietu w auli szkolnej, wymianę sześciu okien w hali sporto-
wej, rekonstrukcję podstawy dachu w budynku głównym i hali sportowej oraz 
malowanue pozostałych klas. Dzięki sponsorom w dwóch klasach pojawiły się 
również nowe ławki i krzesła oraz wykonano kolejną podłogę w nowoczesnej 
technologii.
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

10.09 – 16.09 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855-52-06

17.09 – 23.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857-19-64

24.09 – 30.09 Przy 
Fontannie

ul. Al. Wojska 
Polskiego 37E/ 31 tel. 74 661-46-98

kiedy dyżury naszych aptek? 
Aktualne godziny dyżuro-

wania aptek (1 wyznaczona 
apteka):
1) poniedziałek – piątek do 

godz. 22.00 
2) sobota do godz. 20.00 
3) niedziele i święta w godz. 

9.00 – 20.00 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
konsultacje społeczne. Ich przedmiotem 
jest projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.08.2017 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu współpracy gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2018-2019. 
Konsultacje rozpoczęły się 31 sierpnia, a 
zakończą się 29 września br.

Sposób wnoszenia uwag i wniosków: 
organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) swoje 
uwagi i wnioski dotyczące przedmiotu 
konsultacji mogą składać: 
1) pisemnie i osobiście w Wydziale Ob-

sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) w 
godzinach pracy urzędu;

2) za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 

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

strzegom@strzegom.pl (w tytule 
wiadomości należy wpisać „Wieloletni 
Program Współpracy z NGO 2018-
2019”).

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 227/B/2017, 
228/B/2017, 229/B/2017, burmistrza 
Strzegomia, z dnia 11 września 
2017 roku.

Burmistrz strzegomia 
informuje

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

Ogłoszenie o konsultacjach nowości w  
TV strzegom
- XXXII Strzegomska Giełda 

Minerałów
- Święto Chleba w Stanowicach
- Dożynki Wiejskie w Olszanach
- Obchody 78. rocznicy agresji 

Niemiec na Polskę na terenie 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy

Blisko 120 ton odpadów z 
terenu gminy Strzegom zawie-
rających azbest usunięto od 30 
maja do 18 sierpnia br. Zadanie 
realizowała firma Środowisko i 
Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Łączny koszt 
zadania to 60 tys. zł brutto. 

W ramach zadania firma 
odebrała elementy pokrycia 
dachu, oczyściła teren z pyłu 
azbestowego oraz zapakowała, 
załadowała i przekazała do 
unieszkodliwienia wytworzone 
odpady azbestowe. Za te czyn-
ności mieszkańcy gminy nie 
zapłacili ani złotówki. Jedynym 
kosztem po stronie właścicieli 

budynków było wykonanie 
nowego pokrycia dachu.

Azbest usunięto z sołectw: 
Bartoszówek, Goczałków, 
Godzieszówek, Granica, Ja-
roszów, Kostrza, Między-
rzecze, Olszany, Rogoźnica, 
Stanowice, Strzegom, Tom-
kowice, Rusko, Wieśnica i 
Żelazów.

Zadanie planowane jest do 
dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. 85% stanowi dotacja, na-
tomiast 15 % dołoży gmina.

red

Od 2 października br. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu ruszają zajęcia 
dla najmłodszych w ramach 
Sportowego Klubu Malucha. 
Są one przeznaczone dla dzieci 
od 3. do 5. roku życia.

Pomysłodawczynią takich 
zajęć w naszym mieście jest 
Dominika Kuleba. - Projekt 
podpatrzyłam w Niemczech, 
gdzie takie zajęcia propono-
wane są w każdej wiosce i 
prawie wszystkie dzieci w nich 
uczestniczą. Chodzi głównie 
o to, by dzieci mogły się wy-
skakać i wybiegać – podkreśla 
Dominika Kuleba. - Razem 

z dziećmi będą ćwiczyć ich 
rodzice lub opiekunowie. Jest 
to ważne ze względu na bez-
pieczeństwo dziecka, bo trener 
prowadzący zajęcia nie jest w 
stanie asekurować na skrzy-
ni czy drabince wszystkich 
uczestników. Będziemy uczyć 
zasad sportowej rywalizacji i 
fair-play – dodaje. 

Zajęcia będą odbywać się w 
poniedziałki – dla 3-latków 
(godz. 16.15 – mała sala), we 
wtorki – dla 4-latków (godz. 
16.15 – mała sala) oraz w środy 
– dla 5-latków (godz. 16.15 - 
duża sala gimnastyczna).
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kolejny raz usunięto azbest

klub malucha w czwórce

Zakres robót obejmuje m.in. 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej, wymianę istniejącego 
źródła ciepła na nowe – pompę 
ciepła w układzie glikol-woda 
z pionowymi odwiertami wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń 
na potrzeby instalacji nowego 
źródła ciepła, kompleksową mo-
dernizację instalacji centralnego 
ogrzewania, wymianę istniejącej 
stolarki okiennej na nową wraz z 
montażem nawiewników ciśnie-
niowych, wymianę istniejącej 
stolarki drzwiowej zewnętrz-
nej na nową, docieplenie ścian 

wewnętrznych kotłowni i na 
poddaszu, wykonanie nowego 
pokrycia dachowego z papy 
oraz docieplenie stropodachu, 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie ścian w gruncie z 
wykonaniem izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej i opaski 
wokół budynku z kostki betono-
wej, kompleksową modernizację 
instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, docieplenie 
stropu do nieogrzewanego stry-
chu oraz poddasza, docieplenie 
dachu skośnego, wykonanie 
nowej instalacji elektrycznej, 

wykonanie tynków elewacyjnych 
cienkowarstwowych mineral-
nych barwionych w masie wraz z 
cokołami z tynku mozaikowego, 

wykonanie nowych obróbek 
dachowych, rynien i rur spu-
stowych, wymianę parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

Do Urazu udała się 10-oso-
bowa delegacja z sołectwa 
Strzegom na czele z sołtysem 
– Zdzisławem Kudybą. Powiat 
reprezentował starosta Piotr 
Fedorowicz. Strzegomianie 
zaprezentowali piękny wie-
niec i efektowny chleb. I choć 
strzegomski wieniec nie wygrał 
w tradycyjnym konkursie, to 

przypadł do gustu uczest-
nikom dożynek. – Uważam, 
że nasz wieniec był jednym 
z najładniejszych, jednak nie 
udało nam się wygrać kon-
kursu. Wygrała propozycja z 
sołectwa Nowa Wieś (gmina 
Bolesławiec). Startowało 17 
powiatów. Przy okazji dziękuję 
nauczycielkom z PSP nr 4 w 

Strzegomiu, które efektownie 
go przystroiły – informuje soł-
tys Strzegomia. Strzegomska 

delegacja otrzymała nagrodę i 
dyplom za uczestnictwo. 
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Ocieplą przedszkole 

sołectwo strzegom na Dożynkach Wojewódzkich

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. 
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nasze sołectwo wspaniale reprezentowało nie tylko naszą gminę, ale też cały powiat świdnicki

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Strzegom poprzez 

ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej budynków

Beneficjent: Gmina Strzegom

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Gminie Strzegom

Projekt otrzymał dotację celową w wys. 1.671,00 zł z budżetu gminy Strzegom w 
ramach zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2017 r. Jego realizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”. 

Warto wspomnieć, że po zakończeniu mszy św. dożynkowej wyruszył 
barwny korowód zabytkowych traktorów wiozących wszystkie wieńce 
dożynkowe, któremu towarzyszyła strażacka eskorta oraz orkiestra dęta. 
Na scenie wystąpiły zespoły ludowe, kabaret Kopydłów i Sheyla Bonnick 
- Sound of Boney M.

W tym roku Dożynki Wojewódzkie odbyły się 3 września 
we wsi Uraz (gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki). 
Reprezentantem powiatu świdnickiego - dodajmy jedynym 
- było sołectwo Strzegom!

Trwa termomodernizacja Publicznego Przedszkola w 
Stanowicach. Koszt zadania to ok. 894 tys. zł, z czego do-
finansowanie to ok. 500 tys. zł. Co zostanie zrobione za te 
pieniądze i skąd pochodzą środki? 
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Wśród gości niedzielnych 
obchodów byli m. in.: wojewoda 
dolnośląski – Paweł Hreniak 
i dyrektor Departamentu Spraw 
Społecznych w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego – Wanda Gołę-
biowska, przedstawiciele władz 
lokalnych, reprezentanci insty-
tucji państwowych, kombatanc-
kich i sybirackich. Nie zabrakło 
oczywiście więźniów byłego 
obozu koncentracyjnego KL 
Gross-Rosen, duchowieństwa, 
harcerzy, dyrektorów placówek 
oświatowych wraz z  uczniami 
oraz osób prywatnych. Uro-
czystościom towarzyszyła Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych z Wrocławia.

W  swoim przemówieniu, 
odnoszącym się do II wojny 
światowej, wojewoda dolnoślą-
ski Paweł Hreniak powiedział: 
- (…) Widać było, że Niemcy 
nie będą przestrzegać żadnych 
zasad moralnych. Rozpoczęto 
mordowanie tych narodów, 
które nie pasowały do nowego 

świata – podkre-
ślał. – Ważne jest, 
by wspólnie spo-
tykać się, celebro-
wać i przypominać 
światu, co się tak 
naprawdę wydarzy-
ło. Dziękuję byłym 
więźniom, którzy 
nam te czasy przypominają 
i dają wspaniałe świadectwo – 
dodał. Wojewoda podziękował 
także przedstawicielom Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i  pracow-
nikom Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy za wspaniałą pracę 
na rzecz utrwalania historii 
sprzed blisko 80 lat. 

Przed nabożeństwem odczy-
tano także dwa okolicznościo-
we listy: od członka zarządu 
województwa dolnośląskiego 
– Tadeusza Samborskiego oraz 
szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych - 
Jana Józefa Kasprzyka. Pro-
wadzący uroczystość Robert 
Kotowicz poinformował, że 

w trakcie ostatniego roku zmar-
ło 6 byłych więźniów.

Polową mszę św. odprawił 
ks. infułat Józef Strugarek, 
który reprezentował biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca. 
W swojej homilii zwrócił uwa-
gę na potworność II woj-
ny światowej i  bestialstwo 
oprawców. - Stoimy dzisiaj na 
miejscu świętym, bo tu byli nasi 
bracia. Ich ból i  cierpienie aż 
nadto wyryły się na tej ziemi. 
Tutaj ludzie byli zamieniani 

na numer. To niepojęte! Taką 
okropność przyniosła II woj-
na światowa, której cząstkę 
także ja pamiętam – zaznaczył 
kapłan. 

Mocno zabrzmiał Apel Pole-
głych, który odczytali harcerze 
ze Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej w  Strzegomiu. 
Ostatnim aktem było złożenie 
wieńców przez poszczególne 
delegacje przed pomnikiem 
mauzoleum.
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Pamięć o ofiarach
Polową mszę św. odprawił ks. infułat Józef Strugarek, który reprezentował biskupa świdnickiego Ignacego Deca

Strzegomski Warsztat Te-
rapii Zajęciowej wziął udział 
w  I  Dolnośląskich Targach 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, które odbyły się we Wro-
cławiu na Placu Targowym.

 - Oprócz naszego warsz-
tatu, w targach udział wzięły 
23 inne ośrodki funkcjonujące 
na Dolnym Śląsku. Można 
było spróbować swoich sił 
w różnego rodzaju zajęciach, 
które prowadzone były pod 
chmurką; m.in. malowanie 
gipsówek, dequopage, prace 
wykonane za pomocą wełny 
czesankowej na mokro i  su-
cho, malowanie na płótnie, 
witraże, prace w  drewnie, 
biżuteria ze sznurka i  kora-
lików. WTZ Strzegom po-
prowadził zajęcia malowania 
na szkle i  kwiaty z  bibuły. 
Nasi uczestnicy chętnie brali 

udział w  każdym zadaniu, 
gdzie poznali nowe techniki 
i  metody pracy. Odkryliśmy 
nowe talenty! – mówi Sabina 
Kubacka, kierownik WTZ 
w Strzegomiu. 

Po południu wspólnie od-
tańczono taniec „chocolate”, 
za poprowadzenie którego 
odpowiedzialny był strze-
gomski WTZ. Uczestnicy 
wykazali się wielkim zaan-
gażowaniem, chęcią do pracy 
i  zarażali innych pozytywną 
energią. 

Była także możliwość obej-
rzenia wystawy plenerowej 
pt:” Nasze życie”. Kolejne 
Targi Warsztatów Terapii 
Zajęciowej już za rok, ale 
w  innym mieście należącym 
do województwa dolnoślą-
skiego… może u nas w Strze-
gomiu. 

na Dolnośląskich Targach

Poniżej program:
czwartek – 21 września 2017 r. 
– godz. 15.00 Dziedziniec CAS 
„Karmel”, Rynek
5 Marsz Kapeluszowy
( Jubileuszowa edycja Kapeluszowej 
Parady Seniorów ulicami Strzegomia 
organizowanej przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
piątek – 22 września 2017 r. – godz. 
18.30 Dziedziniec CAS „Karmel”
End of Summer – Festival 2017 – 
Carmelit Stage Line Up
(event muzyki trance w dj League 
Of Trance: Christopher De Bart, 
Special Rank, Martin Follenberg, 
Alex Van Gray)
niedziela 24 września 2017 r. godz. 
17.00 Dziedziniec CAS „Karmel”
Koncert pt.: „Człowieczy los” – Jó-
zef Kuźma oraz Aneta Sypko
(standardy muzyki klasycznej oraz 
popularnej)
wtorek – 26 września 2017 r. godz. 
18.00 Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej – CAS „Karmel” film 
o klasztorze w klasztorze
(Dyskusyjny Klub Filmowy w małej 
formie)
środa – 27 września 2017 r. – godz. 
17.00 Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej – CAS „Karmel”

„Dialog o losie i duszy – Stanisław 
Vincenz”
(O  pisarstwie Stanisława Vin-
ceza opowie dr Jan A. Choroszy 
z  IFPUW. Pokaz filmu „Śladami 
Vinceza” w  reż. Waldemara Cze-
chowskiego)
czwartek – 28 września 2017 r. 
godz. 19.00 – Dziedziniec CAS 
„Karmel” „Strzegom miasto nasze 
– w krzywym zwierciadle”
(minisztuka Amandy Rożańskiej 
w  reż. Ireneusza Miepieraszwili 
Amatorska Grupa Teatralna SCK)
piątek – 29 września 2017 r. godz. 
18.00 Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej – CAS „Karmel” Spo-
tkanie z  historią – Strzegom na 
pocztówce z początku XX w.
(zaprezentowana zostanie w postaci 
prezentacji multimedialnej kolekcja 
ponad 500 widokówek z komenta-
rzem Tomasza Smagłowskiego)
sobota – 30 września 2017 r. – godz. 
18.00 Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej – CAS „Karmel”
„Gotyk na dotyk” – spotkanie 6
(pasjonat historii Strzegomia 
Krzysztof Kaszub opowie o związ-
kach zakonu rycerskiego Templa-
riuszy ze Strzegomiem)

Tydzień Aktywności mieszkańca strzegomia 2017
Zapraszamy na kolejną edycję „Tygodnia Aktywności Mieszkańca Strzegomia 2017”

Co w ostatnim czasie zare-
jestrowały kamery strzegom-
skiego monitoringu? 

-  29  s i e r pn ia  po l i c j anc i 
interweniowali w  stosunku 
do kierowców, którzy pozo-
stawili pojazdy w  Rynku na 
skrzyżowaniach, powierzch-
n i a c h  w y ł ą c z o n y c h  o r a z 
w  miejscach parkingowych 
przeznaczonych dla niepeł-
nosprawnych.

- Szybką akcją wykazali się 
policjanci, zatrzymując mężczy-
znę, który rozbijał szyby na ul. 
Świdnickiej w  Strzegomiu. Na 
polecenie Policji materiał z tego 
zdarzenia został zabezpieczony.

- 6 września ok. godz. 13.30 
w Rynku interweniowała Policja 
wraz z pogotowiem ratunkowym 
po otrzymaniu zawiadomienia o 
mężczyźnie leżącym na chodniku.

Okiem monitoringu

- Budowla ta znajduje się 
na  dość  wy sok im wzgó-
rzu, gdzie prowadzi szlak 
czarny i   czerwony. Mimo 
trudności, w  dobrych hu-

morach zwiedzi l iśmy za-
mek, a  przepiękne widoki 
z   w i e ż y  z a c h w yc i ł y  n a s 
w s z y s t k i c h  -  i n f o r mu j ą 
strzegomianie. 

emeryci na szlaku
– Emerycie, przyjdź do nas - zwiedzaj razem z nami nasz piękny kraj – zachęcają członkowie związku

23 sierpnia br. grupa strzegomskich emerytów wybrała się 
na zwiedzanie Zamku Chojnik.

W pierwszą niedzielę września br. (03.09) na 
terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocz-
nicę agresji Niemiec na Polskę. Organizatorami 
tego patriotycznego wydarzenia byli: Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Muzeum Gross-Rosen 
oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Patronat objęli: biskup świdnicki - Ignacy Dec 
oraz marszałek województwa dolnośląskiego – 
Cezary Przybylski. 

Przez Gross-Rosen - obóz macierzysty i jego filie - przeszło około 125 
tys. więźniów, zginęło 40 tys. osób. Do najliczniejszych grup narodowo-
ściowych w tym kompleksie należeli Żydzi, Polacy oraz obywatele byłego 
Związku Radzieckiego.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

strzegomianka: Panie burmistrzu, 
zróbcie cos z tymi drifterami. wyślijcie 
jakieś patrole do rynku. odnoszę 
wrażenie, że osoby jeżdżące tymi 
samochodami to osoby nie myślące. 
osobiście boję się iść po pasach czy 
nawet po chodniku, bo mam obawy, że 
taki wariat nie zapanuje nad autem i 
wpadnie wprost na mnie czy innych 
ludzi. czy musi dojść do tragedii, żeby 
była jakaś reakcja z państwa strony?

Informowałem już na łamach 
naszego biuletynu, że są już kierowcy 
ukarani za drifty w Rynku. Jedna ze 
spraw znalazła swój finał w sądzie. 
Jeszcze raz ponawiam prośbę – jeśli 
widzicie państwo w Rynku czy na 
terenach monitorowanych samochód 
driftujący, proszę o telefon pod nr 
748560-526, podając anonimowo 
dzień i około której to było, a nasz 
pracownik zajmie się resztą. 

beata: dzień dobry. jestem samotną 
matką, mam 14-letnią córkę. jestem w 
bardzo ciężkiej sytuacji, mam konku-
bina alkoholika, który pije i mnie bije, 
i wyzywa. ma założoną niebieską 
kartę na Policji. codziennie są awan-
tury w domu i interwencje Policji. 
codziennie jestem bita i wyzywana. 
on pije, przyprowadza kolegów, 
wszyscy piją całą noc, krzyczą. nie 
mogę się wyspać z dzieckiem. Policja 
nie chce już przyjechać na interwencje 
ani go zabrać na dołek. już nie mogę 
z nim wytrzymać. wymienia mi 
zamki w drzwiach, nie wpuszcza do 
domu. nie mam gdzie mieszkać, śpię 
po koleżankach - raz u jednej, raz 
u drugiej, bo nie mam dokąd pójść. 
robi z domu melinę! bardzo proszę 
pana o pomoc i jakieś mieszkanie. 
nie mogę mieszkać z dzieckiem na 
ulicy, nie mam dokąd pójść. czy jest 
taka możliwość, abym dostała jakieś 
mieszkanie. bardzo proszę o pomoc. 
z góry bardzo dziękuję. 

Proszę o zgłoszenie się bezpo-
średnio do mnie. Nie musi to być 
we wtorek. Proszę umówić się w 
Sekretariacie Urzędu Miejskiego. 
Jeśli będę u siebie, to przyjmę Panią 
od razu. 
Piotrek: moje pytanie odnosi się do 
powstałej bodajże w zeszłym roku si-
łowni pod chmurką na strzegomskich 
Plantach. chciałbym podziękować za 
realizację tego projektu, ponieważ 
siłownia cieszy się dużym zaintere-
sowaniem okolicznych mieszkańców, 
ale również zapytać o możliwość 
rozbudowania jej o kolejne przyrzą-
dy m. in. różnego rodzaju poręcze 
do ćwiczeń „street workoutowych” 
popularnych w innych miastach. czy 
można się spodziewać w niedalekiej 
przyszłości takiej inwestycji?   

Tak, planujemy takie urządzenia 
na terenach, które przewidzieliśmy 
do rewitalizacji, konkretnie na ul. 
Świdnickiej za wiaduktem, po prawej 
stronie, nad Strzegomką. Będzie to 
teren osłonięty od drogi. Wniosek o 
środki na rewitalizację jest w tej chwili 
w ocenie ekspertów. 

tomek: witam serdecznie. Panie bur-
mistrzu, moje pytanie dot. obwodnicy 
strzegomia. czy jest ona w planach 
budowy? jeśli tak, to kiedy planowana 
jest ta jakże wyczekiwana i potrzebna 
inwestycja?

W chwili obecnej nasza obwodnica 
jest na liście zadań rezerwowych 
Dolnego Śląska. Po uwolnieniu się 
wolnych środków ma być realizowana. 
Ja osobiście słabo widzę jej szybką 
realizację. Podejmujemy wiele działań, 
ale są one mało skuteczne. 

tom77: ile gmina wyłożyła na orga-
nizację zawodów w morawie i czy 
znane są panu problemy z biletami za 
30 zł. organizator nie popisał się.

Na organizację zawodów w Mo-
rawie gmina Strzegom wydała 400 
tys. zł. Moim zdaniem organizator 
zdał egzamin na szóstkę. Ocena mi-
strzostw Europy przez mieszkańców 
i gości jest bardzo wysoka. Niestety, 
nie było żadnych odstępstw od zasad, 
które zostały określone, że mieszkańcy 
wchodzą za darmo po przedstawieniu 
dowodu osobistego.  Nie mogła być 
to legitymacja studencka czy prawo 
jazdy. Dochodziły do nas sygnały 
o takich faktach, ale zasady zostały 
określone i przy takiej wielkiej impre-
zie postanowiliśmy nie odstępować od 
ustaleń. Od początku było wiadomo, 
że bilety na widownię w niedzielę są 
do wykupienia. 

grzegorz:  witam panie burmistrzu. 
chciałem zapytać, czy jest szansa w 
stanowicach na zamykany przejazd 
kolejowy?

Nie, nie ma. Kolej rządzi się swoimi 
przepisami i przejazd w Stanowicach 
został zakwalifikowany do kategorii, 
w której nie przewiduje się zamykania 
rogatek. 

rynkowa czternastkowa: witam. 
moje pytanie dotyczy podwórka bu-
dynku rynek 14a,b,c,d. na jednym 
ze spotkań z mieszkańcami centrum 
obiecał pan, że oczyści rynkowe po-
dwórka z samochodów nienależących 
do mieszkańców. mówił pan, że 
zamontuje szlabany na wjazdach. 
czy zamierza pan zrobić tak u nas? 
wracamy z pracy to jest tragedia. z 
podwórka zrobił się ogólnodostępny 
parking gminny. Pozdrawiam. 

W chwili obecnej nie planujemy 
zamknięcia tego podwórka, ale jeśli 
Wspólnoty Mieszkaniowe z tych 
podwórek podejmą takie uchwały 
o zgodzie na szlaban, to gmina go 
postawi. Informuję, że pilot w cenie 
55 zł wykupuje za własne pieniądze 
właściciel lokalu mieszkalnego, pro-
wadzący działalność gospodarczą. 

zainteresowana: Panie burmistrzu, 
czy widział pan sposób zagospoda-
rowania terenu przy cmentarzu w 
goczałkowie? ktoś kto to zaplanował 
/chodnik i wejście/ powinien już stracić 
pracę. teren jest niewielki, spełniał 
funkcję parkingu, a teraz wysokie 
krawężniki, po prawej stronie chodnik 
donikąd, plac się znacznie zmniejszył. 
Proszę przyjechać i zobaczyć. czy tak 
zagospodarowałby pan plac przed 
um lub cmentarzem w strzegomiu? 
myślę, że nie. Proszę tylko mi nie od-

powiadać, że nie posiadaliście państwo 
wystarczających funduszy, bo w takiej 
sytuacji należało poczekać jak będą. 
ogólna ocena przyjeżdżających na 
cmentarz: jest gorzej jak było.

Informuję, że inwestycja była nad-
zorowana przez Służbę Drogową 
Powiatu Świdnickiego. Gmina Strze-
gom zgłosiła uwagę o ograniczeniu 
wjazdu na parking. Z informacji 
uzyskanych od SDPŚ wynika, iż ob-
niżenie krawężnika nastąpi do końca 
września br. 

Asunta: Panie burmistrzu! nie tak 
dawno wyremontowano chodniki 
przy ul. kasztelańskiej. Po stronie 
nieparzystej (na wysokości zakładu 
wulkanizacyjnego) pozostawiono w 
chodniku miejsce na kwiatki? inne 
rośliny? trudno powiedzieć… w 
każdym razie już od dawna rosną 
tam chwasty powyżej kolan. droga 
przelotowa, w międzyczasie Festiwal 
Folkloru, wkkw - fajna wizytówka 
strzegomia!  

Informuję, że sprawa chwastów na 
chodniku prze drodze wojewódzkiej 
została przekazana do Dolnośląskiej 
Służby Drogowej, która odpowiada 
za jego utrzymanie. 

jaaa: witam. mam pytanie odnośnie 
ul. sosnowej. chciałbym uzyskać 
informacji co do przejścia dla pieszych, 
które zostało tu umieszczone. czy do 
końca jest zgodnie z prawem?

i czy zgodne z prawem jest wysta-
wianie przez naszą kochaną Policję 
mandatów za parkowanie w ciągu 
ul. sosnowej? chyba coś tu się kupy 
nie trzyma, mamy przed wjazdem 
na drogę umieszczony znak „streFA 
zAmieszkAniA” i przyległe drogi 
chyba lepiej jak byłyby na zasadzie 
prawej ręki. więc i piesi mogą się tu 
poruszać jak chcą. A z drugiej strony, 
płacimy tu podatki, mieszkamy tu od 
lat, gdzie możemy pozostawić samo-
chód? kogo razi to, że auta stoją przy 
drodze? jakiegoś lokalnego potentata 
z kamionki? Proszę wstawić się w 
naszą sytuację, otrzymałem mandat, 
nie zapłacę go na pewno. koperta 
jest zgodnie z prawem namalowana 
przy sklepie chemicznym, ale samochód 
stojący tuż przy niej już niezgodnie z 
prawem? zresztą po co tyle tych kopert 
na kupie i w dodatku jedna aż na dwa 
miejsca została ostatnio namalowana. 
myślę, że można temat próbować 
nagłośnić. 

Przejście na ul. Sosnowej w Strze-
gomiu zostało wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej 
zatwierdzonej przez Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy. Ruch drogowy 
zorganizowany jest na podstawie pro-
jektu organizacji ruchu, który również 
został zatwierdzony przez Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy. Natomiast 
w kwestii karania mandatami należy 
skontaktować się z Komisariatem 
Policji. 

Sprostowanie 
W ostatnim wy-
daniu „Gmin-
nych Wiadomo-
ści Strzegom” z 
dn. 1.09.2017 r. 
w artykule „Po-
dziękowali Bogu 
za plony” błęd-
nie podaliśmy, 
że wykonawcą 
rzeźb, które moż-
na podziwiać w 
Międzyrzeczu,  
jest Jerzy Zysk. 
Ich twórcą jest 
strzegomianin 
Zbigniew Zych.  
Za pomyłkę prze-
praszamy.

Sceneria wśród zieleni, wy-
marzona pogoda oraz bogaty 
program spowodowały, że do 
Morawy zjechali się mieszkańcy 
nie tylko naszej gminy, ale też 
Dolnego Śląska, Polski oraz 
liczni goście z Czech i Niemiec. 
Idealny dojazd zorganizowany 
przez gminę Strzegom na trasie 
Strzegom– Morawa–Strzegom 
uwzględniał potrzeby mieszkań-
ców  co do dojazdu i powrotu z 
koncertów, wystaw, prezentacji 
itd. Bliskość innego wydarze-
nia – ME w WKKW, również 
o zasięgu międzynarodowym, 
oraz liczni goście i zawodnicy z 
Europy - okazało się dodatko-
wym atrybutem na płaszczyźnie 
promocji wydarzenia poza gra-
nicami kraju oraz imponującej 
frekwencji. 

- Celem projektu było spo-
tkanie wielu artystów, wymiana 
doświadczeń, poznanie kultury 
sąsiadów, promocja własnej kul-
tury, ale też poprzez otwartość i 
dostępności wydarzenia, możli-
wość w nim udziału nieograni-
czonej grupy odbiorców. Ważne 

jest, że w projekcie uczestniczyła 
młodzież. Sądząc po ogromnym 
jej zaangażowaniu, wpłynie to na 
integrację społeczności po obu 
stronach granicy, zwiększony 
ruch turystyczny, na realizację 
nowych pomysłów projektów 
– wyjaśnia Bożena Bojanow-
ska-Czuk, dyrektor Strzegom-
skiego Centrum Kultury. 

W piątek, już od godz.10.00  
odbywały się prezentacje ręko-
dzieła ludowego i artystycznego. 
Wydarzeniem dnia było otwar-
cie wystawy fotografii Michala 
Ludvika z Horic i Tomasza 
Kruszelnickiego ze Strzegomia 
oraz występ zespołu Regioband 
z Horic i ZF „Kostrzanie” ze 
Strzegomia. Goście z Czech, 
partnerzy projektu, zostali nie-
zwykle ciepło przyjęci przez pu-
bliczność. W tym dniu na scenie 
plenerowej wystąpił zespół Tra-
ce, Niepoprawni i Future Folk. 
Sobota była rozśpiewana na 
ludowo, barwna, widowiskowa, 
a to za przyczyną występujących 
zespołów folklorystycznych oraz 
około 30 stoisk. Prezentowały 

się sołectwa z gminy Strzegom 
oraz Czesi. Rękodzieło ludowe, 
degustacja potraw z kuchni re-
gionalnych, prezentacja płodów 
rolnych, pięknych i dostojnych 
wieńców, chlebów upieczonych 
z tegorocznego zboża, degustacja 
horickich rurek, wystawa foto-
grafii oraz prezentacja dorobku 
szkoły kamieniarskiej z Horic 
– to wszystko złożyło się na 
ucztę kulinarną oraz ucztę dla 
koneserów piękna i tego co na-
wiązuje do tradycji, gościnności i 
kultury. Aby tradycji stało się za-
dość, na scenie zaprezentowany 
został ceremoniał żniwno-do-
żynkowy z udziałem włodarzy 
zaprzyjaźnionych miast, zespołu 
folklorystycznego „Kostrzanie” 
oraz zespołów „Bolkowianie” i 
„Olszaniacy”. Wieczorem na 
scenie wystąpił zespół Piękni i 
Młodzi, Teresa Werner i Piersi. 
Ciekawość budziła wizyta Radia 
Wrocław, które relacjonowało 
i promowało wydarzenie. Prze 
cały dzień, przy stoiskach, w 
kawiarenkach śpiewano, roz-
mawiano i biesiadowano. Na 

zakończenie dnia organizatorzy 
zaprosili przedstawicieli sołectw, 
gości z Czech do jednej, wspól-
nej biesiady. 

Niedziela to trzeci i ostatni 
dzień świętowania, a więc ciąg 
dalszy prezentacji rękodzieła 
ludowego, wystawa bogactwa 
ziemi strzegomskiej – wyrobów 

z granitu i minerałów, ciąg 
dalszy wystawy fotografii  Mi-
chała i Tomka oraz prezentacje 
zespołów ludowych przy sto-
iskach, w halach namiotowych. 
Partnerzy z Czech, żegnając 
się w niedzielę, obiecali, że po-
wrócą do gościnnego i pięknego 
Strzegomia. 

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta: Serdecznie przepraszam za 
brak tej rubryki w dwóch ostatnich numerach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”, ale były dwa powody: urlop i bardzo mała liczba pytań. 
Dzisiaj w gazecie i Internecie zamieszczam wszystkie odpowiedzi.

„Święto Chleba” odbyło się w ramach mikroprojektu „Kultura i tradycja łączą 
sąsiadów”, zrealizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. wraz 
z miastem partnerskim Horice z Czech, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w 
ramach  Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 za pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis, w kwotach: 19.999,61 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 1.176,45 EUR z budżetu państwa.

Jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w gminie Strzegom było „Święto 
Chleba”, które odbywało się w dniach 18-20 sierpnia br. w Morawie. Wydarzenie miało 
zasięg międzynarodowy, ponieważ partnerem projektu było miasto Horice w Czechach, 
a uczestniczyć w nim mogło ok. 30 tys. osób!

Piękne „Święto chleba” w morawie
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:

Jaki tytuł ma film, który był wyświetlany we 
wrześniu w ramach Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego w Strzegomiu?

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 
na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 
16-17 września 2017 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane oso-
by zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani te-
lefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Mała Wielka Stopa” 
16 września, godz. 15.00
17 września, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„Dunkierka” 
16 września, godz. 18.00
17 września, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„Gang Wiewióra 2” 3D 
(DUBBING)
30 września, godz. 15.00
1 października, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„Mamuśki mają wychodne” 
30 września, godz. 18.00
1 października, 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.plJest rok 1936. Siedmioletni 
Pierrot jest zwyczajnym chłop-
cem, jakich 
wielu w Pary-
żu. Jedynym, 
co wyróżnia 
go od reszty 
rówieśników 
jest jego nie-
wielki wzrost. 
Wkrótce jed-
nak jego ży-
cie wywraca 
s ię  do gór y 
nogami, kie-
dy najpierw 
cierpiący na 
uraz psychicz-
ny wywoła-
ny wojenną 
traumą ojciec, 
traci życie, a 
potem także 
mama odchodzi z tego świata. 
Pierrot zostaje zupełnie sam, 
nie mając nikogo bliskiego 
szybko trafia do sierocińca, 
a życie tam nie należy do 
najłatwiejszych. Wtedy jed-
nak chłopiec dostaje list od 
ciotki Beatrix, której nigdy nie 
widział na oczy, a która żyje 

w Austrii, gdzie pracuje dla 
pewnej zamożnej rodziny, jako 

służąca. Pier-
rot trafia pod 
jej skrzydła i 
zamieszkuje 
w Berghoff – 
rezydencji sa-
mego Adolfa 
Hitlera. Tak 
zaczyna się 
historia Pier-
rota Fischera. 
Druga woj-
na światowa 
jeszcze nie 
w y b u c h ł a , 
j ednak  sy-
tuac j a  j e s t 
nieciekawa. 
C h ł o p i e c 
trafia w sam 
środek obce-

go mu świata, gdzie czeka na 
niego groza, przerażające se-
krety i gry o najwyższą stawkę. 
Co go tam spotka i jakie będą 
tego konsekwencje przekonacie 
się Państwo, sięgając po lekturę.

Wioletta kwiatkowska
Biblioteka Publiczna w 

stanowicach

na szczycie góry
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Chłopiec na szczycie góry” Johna Boyna

- Biblioteka będzie w po-
siadaniu robotów, za pomocą 
których młodzież zostanie 

wprowadzona w świat kodo-
wania, będzie uczyć się logicz-
nego myślenia oraz konstrukcji 

programistycznych, a także 
zaznajomi się ze środowiskiem 
programowania blokowego – 
wyjaśnia Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom. 

Zajęcia przeznaczone są dla 
młodzieży w wieku szkolnym 
i trwać będą dwa miesiące. 
Zajęcia będą prowadzone przez 
Jolantę Gradowską w godzi-
nach popołudniowych. 

Stanisław Vincenz (1888-
1971)”, poświęconą artyście 
- reprezentantowi całej gene-
racji polskich autorów emi-
gracyjnych, w PRL-u objętych 
zapisem cenzorskim. Wystawa 

prezentuje najważniejsze etapy 
jego biografii i główne wątki 
twórczości, przypomina esej: 
opowieść łączy fakty, obrazy i 
zdjęcia, wspomnienia, opinie 
oraz fragmenty tekstów.

Lokalny klub kodowania
Młodzież zostanie wprowadzona w świat kodowania, będzie uczyć się logicznego myślenia oraz konstrukcji programistycznych

Tłem narracji są fotografie włoskiego etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 roku

Dialog o losie i duszy w cAs karmel
Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu 
zaprasza na wystawę „Dialog o losie i duszy”. 

Jest to opowieść, która poruszy każdego czytelnika. Hi-
storia, która pokazuje jak bardzo można zatracić siebie, 
by zostać Kimś. Kimś, kto musi żyć ze świadomością, że 
wiedział o czymś i nic z tym nie zrobił. To przykład jak 
przeszłość wpływa na teraźniejszość, na nasze poglądy i 
postępowanie.

Od października 2017 r. w Bibliotece Publicznej Filia w 
Stanowicach powstanie Lokalny Klub Kodowania.

Chętne osoby mogą zapisywać się w siedzibie głównej Biblio-
teki Publicznej w Strzegomiu lub naszych filiach w Jaroszowie, 
Goczałkowie, Kostrzy, Stanowicach i Żółkiewce.
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Dzięki przychylności burmi-
strza Strzegomia - Zbigniewa 
Suchyty oraz naczelnik Wydzia-
łu Oświaty – Urszuli Podsiadły-
Szubert urządzenia służące 
do zabawy zostały pozyskane 
z placu byłego Przedszkola 
nr 4 w Strzegomiu. Szerokiej 
pomocy w tym przedsięwzięciu 
udzielił radny Tadeusz Zarzyc-
ki, bowiem podjął się wymonto-
wania urządzeń zabawowych, 
zorganizował ich przywóz, 
naprawę oraz zamontowanie 
w nowym miejscu. W prace 
montażowe i konserwacyjne 
z oddaniem włączyli się rów-

nież mieszkańcy Goczałkowa: 
Piotr Hołówka, Dariusz Syska, 
Ryszard Radom, Sylwester 
Dyksiński, Grzegorz Ligas, 
Mirosław Panok, Zdzisław Pa-
nok, Sławomir Bujak, Marcin 
Molews oraz Damian Bernat.

Nowo utworzony obiekt, słu-
żący m. in. do ćwiczenia rów-
nowagi dzieci i poprawy ich 
ogólnej sprawności, sprawia 
wiele radości małym użytkowni-
kom, którzy już wystawili swoją 
pozytywną ocenę i cieszą się, 
że mogą miło spędzić czas oraz 
popuścić wodze fantazji. 

red

oświAtA / wsie

Burmistrz Strzegomia, Rada 
Miejska w  Strzegomiu, pro-
boszcz Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Jaroszowie, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaroszowie, sołtys wsi 
Rusko, Oddział Wrocławski 
Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz Zarząd Główny Ruchu 
Wolnych Demokratów ser-
decznie zapraszają na XIV 
Spotkanie Religijno-Patrio-

tyczne w Rusku, które odbę-
dzie się 17 września br. Uro-
czystości odbędą się pod ho-
norowym patronatem biskupa 
świdnickiego - ks. Ignacego 
Deca oraz burmistrza Strze-
gomia - Zbigniewa Suchyty.

Program:
godz. 13.30 - msza św. w ko-
ściele filialnym w Rusku, 
godz. 14.50 - przejście przed 
obelisk z Tablicą Pamiątkową, 
- modlitwa za więźniów poli-

tycznych zmarłych w Obo-
zie Pracy w  Rusku i  na 
terenie całej Polski, 
- przemówienia oko-

licznościowe,
- złożenie wieńców 
i kwiatów pod Tabli-
cą Pamiątkową;

ok. godz. 15.30 – za-
kończenie spotka-
nia.

4 września 2017 r. w szkołach 
gminy Strzegom odbyły się 
uroczystości związane z rozpo-
częciem nowego roku szkolne-
go 2017/2018. Uczniowie po 
wakacjach wrócili do swoich 
szkół. Wiele z nich podczas 
przerwy wyremontowano, o 
czym pisaliśmy w ostatnim 
wydaniu „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”. Początek 

roku szkolnego to także ważne 
wydarzenie w życiu uczniów, 
którzy dopiero zaczynają swoją 
szkolną edukację. Najlepsze 
życzenia, samych sukcesów w 
nauce, uśmiechu na co dzień 
oraz przyjaźni na całe życie 
życzyli najmłodszym rodzice, 
nauczyciele oraz wszyscy bio-
rący udział w uroczystościach. 
Powodzenia! 

4 września 2017 r. w Świd-
nicy zostały wręczone nagro-
dy starosty świdnickiego dla 
uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Na zaproszenie 
starosty Piotra Fedorowicza, 
wicestarosty Zygmunta Wor-
sy oraz dyrektora Wydziału 

Oświaty Stanisława Szele-
wy w  uroczystościach wzięli 
udział również uczniowie 
strzegomskich szkół śred-
nich. W ceremonii wręczenia 
nagród uczestniczyli: mistrz 
świata Paweł Fajdek i trenerka 
Jolanta Kumor. 

zaproszenie do ruska

zabrzmiał pierwszy dzwonek!

młodzi, zdolni, nagrodzeni…

W  tegorocznej edycji czyta-
ny był dramat Stanisława Wy-
spiańskiego pt. „Wesele”. Akcja 
odbywała się pod patronatem 
prezydenta RP – Andrzeja Dudy. 
Czytanie poprzedziły lekcje bi-

blioteczne, które były doskonałą 
lekcją historii literatury. Najważ-
niejszym jednak elementem zajęć 
było samo czytanie fragmentu 
„Wesela”. W Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jaroszowie ta 

część lekcji została zorganizowana 
w  ogrodzie szkolnym, w  tzw. 
„Zielonej Klasie”, a w rolę aktorów 
wcielili się gimnazjaliści z klasy 
3: Zuzanna Kawiak jako Panna 
Młoda, Bartosz Głód jako Pan 
Młody. Słowo wstępne przeczyta-
ła Zofia Malinowska, a Wioletta 
Kardynał była weselnym gościem. 

- „Narodowe Czytanie” jest 
doskonałą okazją na promowa-
nie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. Dzięki temu szkole 
nauczyciele i rodzice mają świado-
mość tego, że promocja czytelnic-
twa wśród uczniów leży w naszym 
wspólnym interesie – mówi Beata 
Jankiewicz, dyrektor placówki. 

Zarząd Unii Jaroszów w tym 
dniu postanowił odznaczyć 
zasłużonych działaczy klubu. 
Srebrne odznaczenia z rąk pre-
zesów DolZPN-u  i  OZPN-
-u otrzymali: Zdzisław Szyszka 
(piłkarz oraz wieloletni prezes 
klubu, jak również założyciel 
stowarzyszenia JKS Unia Ja-
roszów), Władysław Fojna 
(piłkarz, wiceprezes oraz za-
łożyciel stowarzyszenia JKS 
Unia Jaroszów), Jerzy Serwin 
(sekretarz, wieloletni kierownik 
drużyn seniorskich oraz zało-
życiel stowarzyszenia JKS Unia 
Jaroszów) i Janusz Zając (były 
wiceprezes zarządu, a  obecnie 
sekretarz i  kierownik drużyny 
seniorów).

Za działalność Unii przez okres 
60 lat przekazano na ręce prezesa - 
Damiana Głoda srebrną odznakę 
klubową Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej i  złotą odznakę 
klubową Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. Jaroszowski klub 
otrzymał także listy gratulacyjne 
z drobnymi upominkami od bur-
mistrza Strzegomia – Zbigniewa 
Suchyty, sołtysa Jaroszowa – Zbi-
gniewa Kołodzieja oraz dyrektora 
Zespołu Szkół Szkolno-Przedsz-
kolnego w  Jaroszowie – Beaty 
Jankiewicz. 

W dniu jubileuszu na stadionie 
w  Jaroszowie odbyły się dwa 
mecze. W pierwszym spotka-
niu wystąpili trampkarze z Ja-
roszowa, podopieczni trenera 

Marcina Głoda, w ramach gry 
treningowej z drużyną Her-
bapol Stanowice. Wynik tego 
spotkania nie był najważniejszy.  
W drugim meczu seniorzy Unii 
Jaroszów, w ramach 2. kolejki roz-
grywek o mistrzostwo klasy „A” w 
sezonie 2017/2018, podejmowali 
drużynę Darbor Bolesławice. Na 
boisku padł remis 1:1 (0:0). Bram-
kę dla jaroszowian strzelił Marcin 
Kołkowski. 

Dodajmy, że w bufecie można 
było skosztować pyszne pierożki 
oraz pajdy chleba z ogórkami i 

smalcem przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Mor-
wa Biała” z Jaroszowa, smaczne 
gofry i naleśniki przygotowane 
przez młodzież z Jaroszowa. 
Zawodnicy klubu serwowali pie-
czone ziemniaczki z grilla wraz z 
kiełbaską i kaszanką, które scho-
dziły jak „ciepłe bułeczki”. 

Dużą atrakcją była dmuchana 
zjeżdżalnia dla najmłodszych i 
piłka nożna w balonie (Bubble 
Soccer). Obchody jubileuszu 
uświetniła zabawa taneczna przy 
zespole „Coverside” z Jaroszowa. 

nowy plac zabaw

narodowe czytanie „Wesela” w gminie strzegom

60-lecie unii Jaroszów

Obiekt będzie służył do ćwiczenia równowagi dzieci i poprawy ich ogólnej sprawności

Czytanie poprzedziły lekcje biblioteczne, które były doskonałą lekcją historii literatury

Za działalność Unii przez okres 60 lat przekazano na ręce prezesa - Damiana Głoda srebrną odznakę

Rok szkolny 2017/18 powitał najmłodszych uczniów od 
dawna oczekiwanym przez nich placem zabaw, który po-
wstał przy szkole podstawowej w Goczałkowie. 

K l u b  p i ł k a r s k i  U n i a  J a r o s z ó w  2 6  s i e r p -
n i a  b r. o b c h o d z i ł  6 0 - l e c i e  s w o j e g o  i s t n i e n i a .  
W uroczystości uczestniczyli byli i obecni działacze, trene-
rzy, zawodnicy, burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, 
wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i prezes Dol-
nośląskiego Związku Piłki Nożnej – Andrzej Padewski, 
prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu – 
Dariusz Stachurski, sponsorzy, delegacje zaprzyjaźnionych 
i współpracujących z klubem organizacji społecznych oraz 
kibice i sympatycy Unii.

Już po raz kolejny szkoły z terenu gminy Strzegom przy-
łączyły się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, 
promującej czytelnictwo i dorobek literatury polskiej. 

W tym roku licznie nagrodzeni zostali uczniowie strzegomskiego 
Liceum Ogólnokształcącego: za bardzo wysokie wyniki maturalne: 
Elwira Wróblewska, Julia Bytnar; za osiągnięcia naukowe: Julia 
Kulpińska, Aleksandra Burdzy, Urszula Koller, Milena Wiśniewska, 
Arkadiusz Cymer, Konrad Gmyrek; za osiągnięcia sportowe: Jakub 
Gaboń, Krystian Krzywda. Za wyniki w nauce nagrodzona została 
także Kamila Ogryzek z Zespołu Szkół w Strzegomiu. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy! 
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Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność Gmi-
ny Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
224/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 6 
września 2017 r.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
254/12, AM – 1, Obr. Rogoźni-
ca, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Świdnickiej 
o powierzchni 0,8954 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 189.700,00 zł
Wadium - 19.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 

uchwalonym  Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyższa 
nieruchomość przeznaczona jest 
symbolem 6 MN 15 przeznaczo-
na jest pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, położona 
jest w strefie K ochrony krajobra-
zu kulturowego. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Na-
bywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
W momencie sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości w związ-
ku z przebiegiem przez działkę nr 
254/12 ciśnieniowej sieci kanali-
zacji sanitarnej Ø 110 PE, (trasę 
przebiegu ww. sieci kanalizacji 
sanitarnej oznaczono na załą-
czonej mapie sytuacyjno wyso-
kościowej kolorem czerwonym), 
w umowie wprowadzone zostaną 
zapisy obciążające nierucho-
mość służebnością przesyłu tj. 
warunki dotyczące:
1. Ustanowienie pra-
wa do utrzymania i eksploatacji 
przez WIK Sp. z o.o. w Strzego-
miu, na terenie przedmiotowej 
działki istniejących urządzeń ka-
nalizacji sanitarnej, a w tym pra-
wa dostępu, wejścia, Przechodu 
i przejazdu (w tym sprzętem cięż-
kim) osób upoważnionych przez 
Spółkę WIK, w celu dokonywania 
czynności związanych z konser-
wacją, remontem, modernizacją, 

przebudową, usuwaniem awarii 
ww. urządzeń kanalizacji sani-
tarnej.
2. Wydzielenie pasów 
ochronnych o szerokości 3 m li-
cząc od skrajni urządzeń kanali-
zacji sanitarnej stanowiącym nie-
zbędne minimum dla prawidłowej 
eksploatacji urządzeń ks. 
3. Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właści-
ciela nieruchomości obciążonej 
ograniczeń i zakazów wynikają-
cych z istnienia pasów ochron-
nych w tym zakaz wznoszenia 
w pasach ochronnych budynków 
mieszkalnych, budowli, dokony-
wania trwałych nasadzeń (drze-
wa, wieloletnie krzewy ozdobne)
magazynowania towarów i urzą-
dzeń, prowadzenia robót ziem-
nych mogących spowodować 
wypłycenie sieci kanalizacji sani-
tarnej, a także korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w sposób 
zgodny z aktualnie obowiązu-
jącymi przepisami dotyczącymi 
urządzeń kanalizacji sanitarnej, 
ochrony zdrowia i życia ludzkie-
go oraz ochrony środowiska. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto Gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
16.10.2017 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 upły-
wem 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 oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do 

reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Operatora ds. Obsługi Urządzeń Elektro-
akustycznych, audiowizualnych i elektrycz-
nych
Wymagania niezbędne: 
1. Znajomość zagadnień akustyki.
2. Wykształcenie specjalistyczne wyższe 
lub minimum średnie.
3. Znajomość podstaw języka angielskie-
go.

4. Umiejętność obsługi sprzętu nagłaśnia-
jącego oraz oświetleniowo – scenicznego.
5. Dyspozycyjność, komunikatywność i sa-
modzielność.
6. Uprawnienia do obsługi urządzeń o na-
pięciu do 1 kW.
7. Mile widziane dodatkowo wykształcenie 
muzyczne.
Zakres zadań wykonywanych na stano-

wisku: 
1. Obsługa sprzętu nagłaśniającego 
i oświetleniowego. 
2. Zabezpieczenie strony akustycznej 
i oświetleniowej imprez SCK oraz imprez 
zleconych.
3. Nadzoru nad urządzeniami elektrycz-
nymi. 
4. Dbałość o powierzony sprzęt nagłośnie-

niowy i oświetleniowy. 
5. Obsługa, konserwacja, montaż urządzeń 
i instalacji sieci energetycznych. 
 o napięciu do 1 kW.
6. Wykonywanie napraw uszkodzonego 
sprzętu akustycznego, oświetleniowego, 
elektrycznego i instalacji.
7. Obsługa urządzeń elektrycznych SCK 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane dokumenty 
1. List motywacyjny i CV. 
2. Kwestionariusz osobowy. 
3. Kserokopie dokumentów potwier-
dzających wykształcenie. 
4. Oświadczenie kandydata o niekaral-
ności za przestępstwa umyślne. 
5. Oświadczenie kandydata o wyra-
żeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów rekrutacji.
 Dokumenty należy składać w Strze-
gomskim Centrum Kultury w Strzego-
miu 58-150, ul. I. J. Paderewskiego 
36 w Dziale Administracyjno-Finanso-
wym.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 74 6494407, 74 6494400, 
e-mail sck@sck.strzegom.pl.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
 DRUGI PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom
Nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 
działka nr 267/1, AM – 1, 
obr. Kostrza, o powierzchni 
0,1396 ha położona w Ko-
strzy, przy ulicy Mikołaja 
Kopernika 3 
Powierzchnia użytkowa bu-
dynku wynosi 140 m2 Dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00005820/5. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, 
uchwalonego przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 5MN/RM zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa.
Cena wywoławcza nierucho-
mości  56.610,00 zł
Wadium  - 5.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 13.30 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 13.07.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 
Dla osób zainteresowanych 
nieruchomość udostępniona 
będzie do oglądania w dniu 
11.10.2017 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
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 ter-
minie do dnia 16.10.2017 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 wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
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 ofe-
renta, 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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo 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
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
247, AM – 34, Obr. 5, 
położona w Strzegomiu 
przy ulicy Wałbrzyskiej 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,1775 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020749/4. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 36.200,00 zł
Wadium - 3.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 19.10.2017 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 mia-
sta Strzegom uchwalone-
go Uchwałą Nr 65/14 Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
24.09.2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 6 
U/P w części pod usługi, pro-
dukcja, w części zieleń w ra-
mach innego przeznaczenia.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto Gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do 
dnia 16.10.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
nieruchomości ponosi na-
bywca.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-

wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

strzegomskie centrum kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko: 
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Działka w Granicznej - Grunty rolne

Działka w Granicznej - Grunty rolne

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZO-
NY
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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 sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
ogłasza przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne Gmi-
ny Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 80, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicz-
nej, gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,7496 ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/1 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 

Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 

14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości 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 nierucho-
mości rolnej w rozumieniu przepisów 
art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położone-
go na terenie gminy Strzegom – do-
wodem jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza Strze-
gomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 

w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę upoważ-
nioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje rolnicze oferenta zgodnie z tre-
ścią 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 związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formal-
no-prawnym przedmiotu przetargu 
oraz warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu 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 posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 19.10.2017 r. – dz. nr 80, 
AM- 1, Obr. Graniczna” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 10.10.2017 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Inte-
resantów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych doku-
mentów zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 12.10.2017 r. 
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strze-
gom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze budyn-
ku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 41.000,00 zł (słownie: czter-
dzieści jeden tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług transak-
cja 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 wysokości 4.100,00 
zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 16.10.2017 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 
80 AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpisa-
nia aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu nota-
rialnego wadium pełni funkcję zabez-
pieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 

nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej 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 nota-
rialnej przyszły nabywca nierucho-
mości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega 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 pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 
- II piętro lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZO-
NY
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na sprze-
daż nieruchomości rolnej stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 82, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Granicznej, 
gmina Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów wy-
nosi 0,7128 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w gminie Strzegom 
w obrębie Graniczna oraz obrębach 
przyległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją z łoża 
granitu „Graniczna” uchwalonego 
Uchwałą Nr 118/1 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21.11.2001 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem RP uprawy rolne 
w granicy terenu górniczego złoża 
Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 

Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczo-
ną liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami 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 przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położone-
go na terenie gminy Strzegom – do-
wodem jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza Strze-
gomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 

- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę upoważ-
nioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje rolnicze oferenta zgodnie z tre-
ścią 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 Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formal-
no-prawnym przedmiotu przetargu 
oraz warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu 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 posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nieru-
chomości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnic-

twa w przetargu ograniczonym w dniu 
19.10.2017 r. – dz. nr 82, AM- 1, Obr. 
Graniczna” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 10.10.2017 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Obsługi Interesan-
tów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i doku-
mentami, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych doku-
mentów zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 12.10.2017 r. 
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strze-
gom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze budyn-
ku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 39.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 
00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług transak-
cja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 3.900,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 16.10.2017 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 82 
AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu nota-
rialnego wadium pełni funkcję zabez-
pieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1130 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej 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 no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega 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 pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 
- II piętro lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl
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Działka w rogoźnicy – grunty rolne

Działka w rogoźnicy  - zabudowa mieszkaniowa i usługowa

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY 
OGRANICZONY
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia 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 przetarg 
ustny ograniczony na sprze-
daż nieruchomości rolnej sta-
nowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
337/6, AM – 1, Obr. Rogoź-
nica położona w Rogoźnicy, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 1,6009 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIa - 0,5162, 
RIVa – 1,0847 ha.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 13.07.2017 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
3 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów, uchwa-
lonego przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem 1 R15 – uprawy rolne, 
granica terenu górniczego.
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 usta-
wy 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 te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
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 posia-
danych przez osoby wykonu-
jące 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 przetar-
gu wraz z dokumentami i 
oświadczeniami wskazany-

mi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w prze-
targu ograniczonym w dniu 
19.10.2017 r. – dz. nr 337/6, 
AM- 1, Obr. Rogoźnica” na-
leży złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w termi-
nie do dnia 10.10.2017 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wy-
mienionym 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 
12.10.2017 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 54.570,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt cztery 
tysiące pięćset siedemdzie-
siąt 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 5.500,00 zł  (słownie: 
pięć tysięcy pięćset złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 

powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 16.10.2017 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 
337/6, AM-1, Obr.Rogoźni-
ca”. 
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 nieru-
chomości w momencie podpi-
sania 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 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 
19.10.2017 r. o godz. 1300 w 
siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, 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 eta-
pie 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 wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji po-
dana 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 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 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 
543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
ÓSMY PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 19.872,00 zł
Wadium - 2.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

19.10.2017 r. o godz. 1400 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.05.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.08.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 15.12.2016 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Szósty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.02.2017 r. 

zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Siódmy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.04.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną i zabudowę 
usługową na której przewiduje 
się lokalizację zabudowy gara-
żowej. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 

z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto Gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.10.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 

notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadko-
wi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-

warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

ogłoszeniA
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Działka w strzegomiu  - Grunty rolne, eksploatacja kopalin

Działka w strzegomiu  – grunty rolne

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRANICZO-
NY
Działając na podstawie art. 38, art. 40 
ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 
4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona jako 
działka nr 16, AM – 19, Obr. 4 poło-
żona w Strzegomiu, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 1,0764 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich. Klasa gruntu - 
RIIIa. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listo-
pada 2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość ozna-
czona jest w części symbolem RP 
– uprawy rolne, w części PE tereny 
związane z eksploatacją kopalin, gra-
nica chronionego obszaru zlewni Nysy 
Szalonej..
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 

Wybór formy przetargu jako przetargu 
ustnego ograniczonego jest konse-
kwencją zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 30 kwiet-
nia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 

2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nie-
ruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.). Warunki przetargowe 
mogą być spełnione tylko przez ogra-
niczoną 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 
2016 r. poz. 2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na zło-
żenie pisemnego oświadczenia, o 
którym mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnictwa w 
przetargu) zobowiązują się do załą-
czenia do zgłoszenia uczestnictwa 
niżej wymienionych dokumentów i 
dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste pro-
wadzenie przez okres co najmniej 5 lat 
gospodarstwa rolnego położonego na 
terenie gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie prowadzą-
cego to gospodarstwo, poświadczone 
przez burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest wła-
ścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzier-
żawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha. W oświad-
czeniu tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicielem w 
części ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do udziału 
w nieruchomości rolnej; współwła-
ścicielem w przypadku współwła-
sności łącznej - należy podać łączną 

powierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwła-
sności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje rolnicze oferenta zgodnie z tre-
ścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 
7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 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) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno-
prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi z 
tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu 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 posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – powin-
ny dodatkowo złożyć pisemne oświad-
czenie współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współmałżonka 
przystępującego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnic-
twa w przetargu wraz z dokumentami i 
oświadczeniami wskazanymi w punk-
cie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 

ograniczonym w dniu 19.10.2017 r. – 
dz. nr 16, AM- 19, Obr.4” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w 
terminie do dnia 10.10.2017 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zostaną 
dopuszczone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i doku-
mentami, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez komisję prze-
targową zgłoszeń i pozostałych do-
kumentów zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w 
przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 12.10.2017 r. 
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strze-
gom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 53.200,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt trzy tysiące dwieście 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 
2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pienią-
dzu, w wysokości 5.400,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy czterysta złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 16.10.2017 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 16, 
AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu notarial-
nego wadium pełni funkcję zabezpie-
czającą. 
5) Osobom, które nie wygrały przetar-
gu wadium zostanie zwrócone w ciągu 
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu 
lub jego zakończenia wynikiem nega-
tywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Gminy 
Strzegom w razie uchylenia się uczest-
nika przetargu, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprzedaży w ter-
minie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w 

górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu pod-
lega 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 pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 
- II piętro lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
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 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 spra-
wie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana ozna-
czona jako działka nr 27, AM – 19, 
Obr. 4 położona w Strzegomiu, 
gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,6661 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020746/3.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich. Kla-
sa gruntu - RIIIa. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP – 
uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 

Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
związanej z wejściem w życie, z 
dniem 30 kwietnia 2016 r. usta-
wy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o 
wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw w tym ustawy z 

dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). 
Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczo-
ną 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 2016 r. 
poz. 2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświad-
czenia, o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) zo-
bowiązują się do załączenia do 
zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów i 
dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posia-
daczem lub dzierżawcą nieru-
chomości rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha. W oświad-
czeniu tym należy podać łączną 
powierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem (współ-
właścicielem w części ułamkowej 
– należy podać powierzchnię pro-
porcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości rol-
nych stanowiących przedmiot 

współwłasności), użytkownikiem 
wieczystym, dzierżawcą lub sa-
moistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczo-
ne 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 usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 
2012 r. poz. 109) w sprawie kwa-
lifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działal-
ność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa praw-
na: 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 posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej 
– powinny dodatkowo złożyć pi-
semne oświadczenie współmał-
żonka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współmał-
żonka przystępującego do prze-
targu.
 
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczenia-
mi wskazanymi w punkcie 2 w 
zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Zgłoszenie uczestnictwa w 

przetargu ograniczonym w dniu 
19.10.2017 r. – dz. nr 27, AM- 19, 
Obr.4” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 10.10.2017 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone 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 oświad-
czeniami i dokumentami, o któ-
rych 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 
12.10.2017 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 33.200,00 zł (słow-
nie: trzydzieści trzy tysiące dwie-
ście 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 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące 
czterysta złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
16.10.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 

WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpła-
ty należy wpisać: „wadium – 
dz. nr 27, AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości w 
momencie podpisania aktu nota-
rialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odpo-
wiednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia przetargu lub jego 
zakończenia wynikiem negatyw-
nym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.10.2017 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala konferencyj-
na, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód toż-
samości. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału notarialnego peł-
nomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno postąpie-
nie. Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę 

do pełnych dziesiątek złotych. O 
wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.
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 po-
winna być odnotowana na kon-
cie GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 81 1090 2343 
0000 0005 9800 0229, nie póź-
niej 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 przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl

ogłoszeniA
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Ogromne zainteresowanie towarzyszyło tegorocznym Dożynkom Gminnym, które 
odbyły się w sierpniu w Morawie pod nazwą „Święto Chleba”. Prezentacje artystyczne, 
konsumpcja potraw, wystawy, koncerty – to wszystko sprawiło, że ta mała podstrzegom-
ska wieś dosłownie pękała w szwach. Prezentujemy zdjęcia Tomasza Kruszelnickiego ze 
Strzegomskiego Centrum Kultury. Przeżyjmy to jeszcze raz!

„Święto chleba” oczarowało
uroczystości w gminie strzegom 


