
Centrum mieści się w pobliżu 
kościoła pw. św. Jana Chrzcicie-
la, przy drodze krajowej nr 5. 
Nieopodal jest sklep spożywczy 
i wiata przystankowa, a także 
szkoła, przedszkole i ośrodek 
zdrowia. Warto dodać, że ja-
roszowianie traktują to miejsce 
jak rynek, najważniejsze miejsce 
w sołectwie. Mieszkańcy cieszą 
się, że z krajobrazu zniknęły 
w końcu kałuże i błoto, które 
pojawiały się tam praktycznie 
po każdej większej ulewie oraz 
wszelkie nierówności. Jest to 
duży krok w poprawę estetyki 
Jaroszowa. 

Zakres robót budowlanych ob-
jął m.in.: rozbiórkę istniejących 
nawierzchni i krawężników, 

wykonanie kanalizacji desz-
czowej, wykonanie chodników 
z płyt granitowych, wykonanie 
oświetlenia ulicznego, regula-
cję wysokościową wraz z wy-
mianą wszystkich urządzeń 
wod-kan, montaż elementów 
małej architektury (tablica 
informacyjna, tablica ogłoszeń, 
kosze na śmieci, kosze na psie 

odchody, donice, stojak na ro-
wery), wykonanie oznakowania 
pionowego, humusowanie wraz 
z założeniem trawników i prze-
niesienie istniejącego pomnika 
na teren parafii (przy kościele). 
Ponadto została przebudowana 
droga w pobliżu kościoła oraz 
powstały tam nowe miejsca 
parkingowe. 
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Wrześniowa nawałnica poważnie uszkodziła dom Doroty 
i Damiana Kurków z Olszan. Niedawno miały miejsce prace 
zabezpieczające dach przed zbliżającym się okresem zimowym, 
kolejnymi opadami i wiatrem. – Najgorszą sytuację opanowa-
liśmy. W ciągu tygodnia udało się załatać dach, teraz będziemy 
wykonywać prace wewnątrz domu – informuje Damian Kurek. 

W ostatnim okresie zamontowano kamerę wraz z rejestratorem 
budynku remizy strażackiej w Stanowicach. Zakup sprzętu sfi-
nansowano z funduszu sołeckiego, natomiast montaż - z budżetu 
gminy Strzegom. Monitorowana remiza z pewnością sprawi, że 
najbliższa okolica będzie bardziej bezpieczna. 

Dach zabezpieczony na zimę

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bie-
żących spraw oraz dzia-
łań, jakie podejmuje Rada 
Miejska w Strzegomiu. 
W tym numerze na nasze 
pytania odpowiada rad-
ny Krzysztof Grondowski 
z Goczałkowa. 
 str. 2

Chryzantemy 
ozdobiły 
Strzegom!
Po decyzji rządu o za-
mknięciu cmentarzy gmina 
Strzegom wsparła handlarzy 
kwiatów. Gmina symbo-
licznie odkupiła 1000 chry-
zantem, które zdobią m.in. 
strzegomskie pomniki. Róż-
nokolorowe chryzantemy 
można podziwiać podczas 
codziennego spaceru po 
mieście.
 str. 12

Zmiany 
w Podhajcach 
W mieście partnerskim 
Strzegomia Podhajce na 
Ukrainie 25 października 
br. odbyły się wybory samo-
rządowe, w wyniku których 
nowym burmistrzem został 
Merena Igor Semenovich. 
Funkcję przewodniczącej 
ponownie będzie pełnić 
Irina Baran.
 str. 4

Na bieżąco informujemy o postępach w modernizacji strzegomskiego 
Fortu Gaj. Miejsce od wielu lat czeka na całkowitą przebudowę. 
Obecnie wykonywana jest droga dojazdowa oraz czyszczenie terenu 
z zakrzaczeń i zarośli. W ciągu kolejnych miesięcy odnowione zostaną 
mury okalające i wybudowana zostanie kanalizacja. Co jeszcze?

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach może pochwalić 
się nowoczesną terminalową pracownią informatyczną. Składa 
się ona z 12 stanowisk dla uczniów i jednego dla nauczyciela. 
Każdy uczeń ma monitor, klawiaturę i myszkę, ale jest jeden 
wspólny komputer główny.

Pandemia koronawirusa na szczęście nie pokrzyżowała planów 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Strzegomiu. 
Było z pewnością skromniej, m.in. bez wojskowej asysty i patrio-
tycznego koncertu live, ale równie uroczyście. Miejmy nadzieję, że 
za rok uroczystości znów będą miały swój tradycyjny, tak piękny 
i lubiany charakter.

Ruszyły prace w Forcie Gaj str. 3

Nowoczesna pracownia w Stanowicach str. 8

Święto Niepodległości str. 6-7

Drodzy rodzice!

Remiza monitorowana

Inwestycja za ok. 860 tys. zł poprawi estetykę i bezpieczeństwo

Prace w Jaroszowie na finiszu

Dobiega końca przebudowa 
przestrzeni publicznej w cen-
trum Jaroszowa. Inwestycja 
miała na celu nadanie nowych 
funkcji społecznych, kultu-
ralnych i rekreacyjnych. Wy-
konawcą prac jest firma Gra-
nit Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze 
Strzegomia. Koszt robót wy-
nosi ponad 860 tys. zł. Jest to 
kluczowy projekt rewitaliza-
cyjny we wsi.

Informujemy, że ze względu na aktualny brak kadry pedago-
gicznej (absencja chorobowa) w Publicznym Przedszkolu nr 2 
w Strzegomiu w dniach od 17 do 27 listopada br. oboje pracujący 
rodzice mają możliwość wysłania swoich dzieci do Publicznego 
Przedszkola nr 1 (ul. Kościuszki 51), w którym będzie pomagać 
obsługa Przedszkola nr 2. W razie przedłużenia absencji rodzice 
będą o tym fakcie informowani na bieżąco. 
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Zmarł Jerzy Dynia
Z żalem informujemy, że zmarł Jerzy Dynia - wieloletni przyjaciel i członek Rady 
Artystycznej  Międzynarodowego  Festiwalu  Folkloru  w  Strzegomiu,  muzyk, 
folklorysta,  dziennikarz muzyczny  systematycznie  realizujący  cykle  progra-
mów prezentujących polski i regionalny folklor na antenie TVP. Nie przerwał 
tej działalności nawet po przejściu na emeryturę. Za tę działalność otrzymał 
prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga i dwukrotnie regionalne nagrody im. 
F. Kotuli. Ze strzegomskim festiwalem związał się pod koniec lat dziewięćdziesiątych jako muzyk i ekspert Pol-
skiej Sekcji CIOFF. Jego wiedza i doświadczenie sprawiły, że koncerty Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
w Strzegomiu należą do barwnych widowisk ludowych - pełnych autentycznych form. 11 sierpnia 2016 r., pod-
czas uroczystego koncertu z okazji 25. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu, z rąk burmistrza 
Strzegomia otrzymał Honorowy Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Z D J ę C I e  N u m e R u

mają piec!

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu 
w ostatnich dniach doczekali się zakupu nowego pieca ce-
ramicznego. Piec zostanie zamontowany w starej świetli-
cy, która będzie przekształcona w pracownię garncarską. To 
otworzy wiele nowych możliwości dla osób korzystających 
z warsztatu. 

- które z osiągnięć strzegomskie-
go samorządu w ostatnich latach 
ocenia pan najwyżej?

- Wiele by tu wymieniać, bo 
naprawdę jest mnóstwo cieka-
wych inwestycji i przedsięwzięć 
realizowanych przez gminę Strze-
gom. Powszechnie wiadomo, że 
mieszkańcy różnie postrzegają 
pracę samorządu. W większości 
opinie te opierają się na tym co 
widzimy, tym co znajduje się 
w najbliższej okolicy i na tym, 
co dotyczy bezpośrednio nas. 
Ale samorząd musi działać na 
terenie całej gminy Strzegom. 
W mojej ocenie bardzo ciężko 
jest postawić jakąś inwestycję czy 
przedsięwzięcie na pierwszym 
miejscu - wszystko jest ważne. 
Na pewno może być to budowa 
świetlic na terenach wiejskich, 
budowa przedszkola nr 1 wraz ze 
żłobkiem, które spełnia najwyższe 
normy europejskie. Dodatkowo, 
renowacja estakady wraz z mu-
rami przy bazylice, rozpoczęcie 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
Strzegom-Wieśnica, czego efek-
tem ma być rozbudowanie sieci 
ścieżek na kolejne miejscowości 

w naszej gminie i mam nadzieję, 
że również dotrze do Goczałkowa. 
Trzeba też wspomnieć o remoncie 
i przebudowie dróg gminnych na 
starym osiedlu w Goczałkowie, 
które naprawdę robią wraże-
nie. Dodatkowo, rozpoczęły się 
właśnie prace przy Forcie Gaj, co 
na pewno będzie trafną decyzją 
naszego samorządu.

- A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

- Na daną chwilę, w dobie pan-
demii, bolączką mieszkańców na-
szej gminy jest służba zdrowia. Ale 
ten problem pojawił się już dawno 
temu - kłopoty z zarejestrowaniem 
się do specjalisty, a kiedy już się to 
uda, kilkumiesięczne terminy. 
Jest to rzecz, która bardzo irytuje 
mieszkańców. Sprawę dodatko-
wo skomplikowało zamknięcie 
przychodni w Goczałkowie, Ol-
szanach i Kostrzy. Utrudniło to 
szczególnie dostęp do świadczeń 
medycznych osobom starszym. 
Kolejnym problemem jest na-
gminne podrzucanie śmieci pod 
pojemniki na szkło i papier, ale też 

wiele innych miejsc, takich jak lasy 
czy rowy. Mam nadzieję, że jako 
mieszkańcy w końcu zaczniemy 
dbać o nasze wspólne środowi-
sko. Po części na pewno wymusi 
to coraz bardziej rozbudowany 
monitoring. Kolejna sprawa to 
drogi powiatowe na terenie gminy, 
a szczególnie droga Graniczna- 
Rogoźnica-Goczałków Górny. 
Jej stan z pewnością jest zmorą 
kierowców od wielu lat. Mam 
nadzieję, że w tej kadencji uda 
się ją wyremontować. Trwają już 
analizy środowiskowe, więc jest 
nadzieja. Mieszkańcy również 
mają nadzieję, że jako gmina 
wpłyniemy pozytywnie na stan 
naszych rzek i potoków. Chodzi 
o czyszczenie i regulacje, choć 
w tej kwestii jesteśmy ciągle zdani 
na Wody Polskie, które w tej chwi-
li są w większości zajęte Budową 
Mierzei Wiślanej.

- jakie zadania są jeszcze 
przed gminą do realizacji w tej 
kadencji? 

- Zadań naszego samorządu jest 
wiele. Dużo tu wymieniać, ale na 
pewno jest to budowa granitowej 
obwodnicy Strzegomia, w co 
gmina będzie w dużym stopniu 
zaangażowana. Jest też jeszcze 
sporo dróg i chodników gmin-
nych, które wymagają remontu 
i modernizacji. Wiele z nich 

znajduje się na terenach wiejskich. 
Jako radny złożyłem kilka wnio-
sków o remonty dróg i chodników 
na terenie Goczałkowa. Mam też 
nadzieję na rewitalizację naszego 
parku w Goczałkowie - teren 
około 6,5 hektara. Jest to spory 
teren, ale jeśli go zagospodaru-
jemy, to może być ozdobą nie 
tylko Goczałkowa, ale także i całej 
gminy. Aktualnie trwa procedura 
wypisu parku z rejestru zabytków, 
co może ułatwić jego zagospoda-
rowanie. Trzeba wziąć pod uwagę 
to, że zadania gminy pojawiają się 
w miarę potrzeb mieszkańców 
i wiele z nich może się zmienić 
lub mogą zostać podjęte nowe 
wyzwania.

- jest pan także sołtysem go-
czałkowa. jak godzi pan obie te 
funkcje?

- Funkcja sołtysa i radnego 
pełniona jednocześnie nie koli-
duje z niczym, wręcz przeciwnie, 
pomaga to w działaniu i współ-
pracy pomiędzy społeczeństwem 
a Urzędem Miejskim oraz Radą 
Miejską. Na pewno było mi cię-
żej w poprzedniej kadencji, gdy 
pełniłem funkcję tylko sołtysa. 
Wyraźnie odczuwalny był brak 
współpracy pomiędzy radnym 
a radą sołecką naszej wsi. Teraz 
słuchając opinii, rad i sugestii rady 
sołeckiej, jak i mieszkańców, jako 

radny i sołtys mam więcej moż-
liwości załatwienia pozytywnych 
spraw naszego sołectwa i całej 
gminy Strzegom. Bardzo dobrze 
też układa się współpraca z OSP 
Goczałków, PSP im. Tadeusza 
Kościuszki w Goczałkowie, ale 
także z seniorami i wszystkimi 
mieszkańcami, którzy angażują się 
w różny sposób. Za to wszystkim 
serdecznie dziękuję i pozdrawiam. 
Mam nadzieję, że pandemia szyb-
ko minie, a my zaczniemy działać 
pełną parą na rzecz naszego sołe-
ctwa i całej gminy. 

- jak układa się współpraca 
w radzie miejskiej? 

- Cóż mogę powiedzieć 
o współpracy w Radzie Miej-
skiej. Otóż uważam, że jest 
ona bardzo dobra. Stosunki 
pomiędzy radnymi są przyja-
zne, sądzę też, że współpraca 
pomiędzy klubami jest dobra, 
co pozytywnie skutkuje przy 
głosowniach nad uchwałami, 
które służą naszym wspólnym 
celom - przede wszystkim 
dbaniu o dobro gminy. Bur-
mistrz i jego zastępca wraz 
z przewodniczącym Rady 
Miejskiej starają się wszystkich 
jednać i zachęcać do wspólnych 
działań, co wychodzi na dobre 
naszym mieszkańcom.

– mam nadzieję, że pandemia szybko minie, a my zaczniemy działać pełną parą na rzecz naszego sołectwa i całej gminy – mówi radny

W „Gminnych Wiadomości Strzegom” publikujemy roz-
mowy z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, ja-
kie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym nume-
rze na nasze pytania odpowiada radny Krzysztof Grondow-
ski z Goczałkowa. 

Pytamy radnych…

5 listopada 2020 r. zmarł przeżywszy 76 lat

Ś.P. DR JERZY KRZYWDA
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK Strzegom Sp. z o.o., pasjonat histo-
rii i kultury Strzegomia, odznaczony w 2019 r. tytułem „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”, autor wielu opracowań historycznych m.in. „Historii kościoła 
joannitów oraz komandorii św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu”.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia 

Władze samorządowe Strzegomia 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy ZUK Sp. z o. o. w Strzegomiu

Uroczystość pogrzebowa Ś.P. Jerzego Krzywdy odbyła się 9 listopada br.

Jego ciało spoczęło na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu. 
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2 6  p a ź -
dziernika br. 
na polecenie 
policji został 
zabezpieczo-
ny monitoring miejski z prze-
biegu protestu kobiet. 

***
28 października, 4 i 5 listo-

pada br. często zwracano uwa-
gę młodzieży przez mikrofon 
o opuszczenie placu do kale-
nistyki przy ul. Świdnickiej 
i założenie maseczek na nos 
i usta, co następnie uczynili.

***
2 listopada br. po wielu ty-

godniach policjanci zatrzymali 
oszusta, który okradał na tzw. 
„BLIK” klientów banków. Na 
polecenie policji został zabez-
pieczony monitoring. 

***
4 listopada br. na skrzyżo-

waniu ulic: Rynek-Świdnicka 
były zaparkowane 3 samocho-
dy na zakazie zatrzymywania 
się i piesi musieli przeciskać 
się między nimi albo wchodzić 
na jezdnię.

Okiem monitoringu

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

15.11 – 21.11 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

22.11 – 28.11 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

29.11 – 5.12 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

Wykonawca przedsięwzięcia 
jest konsorcjum firm: Budraf 

Sp. z o.o. z Wałbrzycha (li-
der) oraz PPUH „Drog-Ziem” 

ze Stanowic (partner). Koszt 
rewitalizacji I etapu wynie-
sie blisko 4,5 mln zł. Termin 
realizacji to koniec września 
2021 r. Strzegomianie już wie-
le lat czekają na rewitalizację 
„Fortu Gaj”, który był jednym 

z ulubionych miejsc dla wielu 
pokoleń mieszkańców. Środ-
ki na remont i modernizację 
„Fortu Gaj” będą pochodzić 
z „Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych” (ok. 2 mln zł) 
i z budżetu gminy.

Przypomnijmy, cały teren bę-
dzie oczyszczony, odnowione 
zostaną mury okalające, wybu-
dowana zostanie kanalizacja. 
Teren będzie zaopatrzony w wodę 
i prąd. Pojawią się nowe ścieżki, 
mała architektura, toalety i nowe 

nasadzenia, zamontowany zosta-
nie monitoring. Atrakcję „Fortu 
Gaj” stanowić będzie fontanna 
i miejsce na ognisko i grilla. 
Dopełnieniem będą ławki, stolik 
kamienny, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery i tablice informacyjne.

Koszt rewitalizacji I etapu to blisko 4,5 mln zł. Ok. 2 mln zł pochodzi z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Koniec prac – wrzesień 2021 r.

Na bieżąco informujemy o postępach w modernizacji strze-
gomskiego Fortu Gaj. Miejsce od wielu lat czeka na całkowitą 
przebudowę. Obecnie wykonywana jest droga dojazdowa oraz 
czyszczenie terenu z zakrzaczeń i zarośli.

Ruszyły prace w Forcie Gaj!

Przypomnijmy, bo naprawdę 
warto! W dotychczasowych 
dziewięciu edycjach odnowio-
no w sumie 138 budynków  
(102 budynki wielorodzinne, 
35 budynków jednorodzinnych 

i 1 budynek niemieszkalny). 
W sumie strzegomski samorząd 
przeznaczył ze swojego budże-
tu – bagatela - ok. 2,15 mln zł 
na nagrody w tym konkursie. 
Konkurs z roku na rok cieszy się 

coraz większą popularnością. 
Rozstrzygnięcie najbliższej 
edycji nastąpi w pierwszych 
tygodniach 2021 r. O dacie na 
pewno poinformujemy na ła-
mach naszego dwutygodnika. 

Odnów, zgłoś się i wygraj
W dotychczasowych dziewięciu edycjach odnowiono w sumie 138 budynków

A l a n  Ad -
ham, strze-
g o m i a n i n , 
a b s o l w e n t 
naszego LO, 
w  s t o p n i u 
podporucz-
nika , prze-
bywa obec-
nie na misji 
w XII zmia-
nie Polskiego 
Kontyngentu 
Wojskowego 
A f g a n i s t a n 
RSM. Z oka-
zji Narodo-
wego Święta 
Niepodległo-
ści Alan Ad-
ham podzielił 
się refleksją 
na temat tej 
ważnej rocz-
nicy i skiero-
wał na ręce 
d y r e k t o r a 
LO Tomasza 
M a r c z a k a 
list z pozdro-
wieniami oraz zdjęcia, które 
prezentują, jak uczcił to świę-
to podczas swojego pobytu 
w Bagram. - Moim skromnym 
symbolem pamięci jest zdję-
cie, które przedstawia wyko-
nany drogowskaz z napisem 

„Strzegom” na tle flagi naro-
dowej. Jest to symbol,który 
po – mam nadzieję – szczęś-
liwym powrocie przekażę dla 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu – pisze Alan 
Adham.

11 listopada w Afganistanie

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu rea-
lizuje program „Wspieraj 
Seniora - Solidarnoś-
ciowy Korpus Wspar-
cia Seniorów” w okresie 
od 20 października do  
31 grudnia br.

W związku z tym in-
stytucja poszukuje chęt-
nych do niesienia pomocy 
osobom, które swoimi 
działaniami wesprą se-
niorów, osoby samotne 

i niepełnosprawne. Je-
śli  chcesz włączyć się 
w pomoc działania „So-
lidarnościowego Korpu-
su Wsparcia Seniorów”, 
możesz się zgłosić za po-

mocą strony internetowej  
www.wspierajseniora.pl. 
Można to też zrobić osobi-
ście, zgłaszając się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej,  
tel. 74 64 77 180.

„Wspieraj Seniora” razem z OPS

Dużymi krokami zbliża się termin zgłaszania swoich kandydatur do dziesiątej, jubileuszowej 
edycji konkursu „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kul-
tury materialnej gminy Strzegom. Do 6 grudnia zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właś-
ciciele budynków jednorodzinnych powinni złożyć stosowne wnioski wraz z dokumentacją fo-
tograficzną potwierdzającą dokonanie remontu elewacji. 

Pomożemy…
Członkowie „Klubu Miłośników Gór” ze 

Strzegomia - jako ludzie aktywni, wrażliwi 
i posiadający możliwości czasowe - pragną 
pomóc mieszkańcom naszego miasta i oko-
licznych wsi w trudnych czasach pandemii.

- Możemy udzielić pomocy w zaku-
pach, załatwieniu spraw i innych czyn-
nościach związanych z chorobą, izolacją 
czy kwarantanną naszych mieszkańców. 
Pomoc oferujemy w formie wolontariatu 
- zaznacza Krzysztof Matusiak z Klubu 
Miłośników Gór.

W celu uzyskania pomocy prosimy o kon-
takt telefoniczny: 663 614 624 lub e-mail: 
telfut@wp.pl
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SPIS ROLNy JeSZCZe tyLKO DO 30 LIStOPaDa! 

Tr wa przebudowa 
drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych we 
wsi Godzieszówek. 
To inwestycja bardzo 
wyczekiwana przez 
mieszkańców. 

W ramach pierw-
szego etapu zostanie 
wykonane 900 mb. 
drogi o nawierzchni 
bitumicznej.

Zakres robót bu-
dowlanych obejmu-
je m.in. rozebranie 
i s t n i e j ą c y c h  n a -
wierzchni , roboty 
ziemne, wykonanie 
p r z e p u s t ó w  p o d 
drogą  na  c i ekach 
wodnych, profi lo-
wanie, czyszczenie 
i remont istniejących 
rowów, wykonanie 
nawierzchni jezdni 
i zjazdów z asfaltu, 
wykonanie poboczy 
z kruszywa łamane-
go oraz uporządko-
wanie terenu.

W mieście partnerskim 
Strzegomia Podhajce na Ukra-
inie 25.10.2020 r. odbyły się 

wybory samorządowe, w wyni-
ku których nowym burmistrzem 
Podhajec został Merena Igor 
Semenovich, funkcję przewod-
niczącej ponownie będzie pełnić 
Irina Baran. 

- Wybory samorządowe niosą 
za sobą nowe nadzieje i oczeki-
wania społeczne. 

Wyborcy, obdarzając państwa 
mandatami samorządowców, 
wyrazili swe zaufanie, ale jed-
nocześnie nadzieję na pań-
stwa skuteczne zaangażowanie 
w służbie publicznej, aktywność 
w działaniach na rzecz rozwo-
ju miasta, w tym zabieganie 
o środki i nowe inwestycje oraz 
działania służące poprawie bytu 
mieszkańców. W imieniu władz 

samorządowych Strzegomia 
życzymy państwu siły i wytrwa-
łości w realizacji postawionych 
przed państwem zadań, owoc-
nego udziału w pracach samo-
rządu miasta Podhajce i wielu 
powodów do osobistej satys-
fakcji ze swych dokonań dla 
dobra mieszkańców Podhajec. 
Życząc wszelkiej pomyślności, 
deklarujemy gotowość dalszej 
współpracy dla dobra naszych 
miast – mówi Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. 
Przypomnijmy, że Podhaj-
ce są miastem partnerskim 
Strzegomia od 2017 r., a pod 
umową partnerską podpisali się 
wówczas, w trakcie wizyty na 
Ukrainie, burmistrz Zbigniew 

Suchyta oraz Tatiana Levko-
vich, która zmarła w 2019 r. po 
ciężkiej i długiej chorobie. 

Przebudowa drogi

Zmiany w Podhajcach

Nawierzchnia jezdni i zjazdów będzie z asfaltu. Prace zostaną ukończone do 30 listopada br.

Wybory samorządowe niosą za sobą nowe nadzieje i oczekiwania społeczne – mówi Zbigniew Suchyta 

Członkowie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
zadeklarowali swoją pomoc 
osobom starszym w ramach 
akcji pn. „Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów”. 
Przypomnijmy, niedawno 
w całej Polce ruszyła akcja, 
dzięki której osoby w wie-
ku powyżej 70. roku życia 
mogą uzyskać  niezbędną 
pomoc w czasie pandemii, bez 
konieczności wychodzenia 
z domu. Realizacja programu 
polega w szczególności na do-
starczeniu seniorom zakupów 

obejmujących artykuły pod-
stawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze lub środki 
higieny osobistej. Można 
również zgłosić się, żeby po-
święcić chwilę i porozmawiać 
z seniorem telefonicznie. 
Wszystko zależy od dyspo-
zycyjności. Przed zakażeniem 
koronawirusem powinniśmy 
szczególnie chronić osoby 
starsze. To dla nich powstał 
„Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów”.

red

Akcja zbierania zakrętek 
przez dzieci z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Stanowicach 
trwa nadal. Zakrętki zbiera się 
na wiele różnych celów – w tym 
przypadku by pomóc niepełno-
sprawnej dziewczynce. 

Dzieci bardzo aktywnie włą-
czyły się w akcję, chcąc po-
móc potrzebującej. Z każdym 
rokiem zbierają coraz więcej 
zakrętek. Ostatnio przekazano 
kolejną partię - 22 duże worki! 
Do tej pory w przedszkolu 

i szkole od początku zbiórki 
udało się zebrać 162 worki 
zakrętek! 

- Zbiórkę będziemy nadal 
kontynuować. Cieszy nas także 
to, że w zbieranie zakrętek 
udało się także zaangażować 
dorosłych mieszkańców Stano-
wic, którym za udział w zbiórce 
bardzo serdecznie dziękujemy – 
informuje Piotr Szmidt. 

W Stanowicach systematycz-
ne zbieranie zakrętek zaczęło 
się już dawno, bo w 2013 r.

młodzi z myślą o seniorach

PSP Stanowice: Nadal pomagamy!

30 listopada mija termin Po-
wszechnego Spisu Rolnego. 

Spis rolny jest przeprowa-
dzany w gospodar-
stwach rolnych:
•	 osób	 fizycznych	

(gospodarstwach 
indywidualnych);

•	 osób	prawnych;
•	 jednostek	 orga-

nizacyjnych nie-
mających osobo-
wości prawnej.

Rolnicy powinni 
spisać się samo-
dzielnie przez:
•	 Internet	-	 inter-

aktywna aplika-
cja na https://
spisrolny.gov.pl/

•	 telefon	 -	 info-
l in ia  sp i sowa  
22 279 99 99
Z użytkownika-

mi gospodarstw 

rolnych, którzy nie spiszą się 
samodzielnie skontaktują się 
rachmistrzowie spisowi.

Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy. Spiszmy się, jak 
na rolników przystało!

W związku z przedłużającym się 
zamknięciem Biblioteki Miejskiej 
w Strzegomiu, dyrekcja i pracow-
nicy uruchomili projekt „Książka 
na telefon”. Czytelnicy mogą 
korzystać z bogatego księgozbio-
ru, wystarczy tylko zadzwonić  
(74) 649 24 14 lub na-
p i sać  e-mai la  na  adres :  
wypożyczalnia@biblioteka.strze-
gom.pl

- Przygotujemy książki, a Pań-
stwo je tylko odbierzecie. Bardzo 
zachęcamy do korzystania z tej 
formy wypożyczeń. Mamy dużo 
nowości i chcemy się z Państwem 
nimi podzielić – informuje Regi-
na Puczka, dyrektor strzegom-
skiej biblioteki. 

Swoje zasoby udostępniła rów-
nież „Polona”, jedna z najnowo-
cześniejszych bibliotek cyfrowych 
na świecie i największa tego typu 
w Polsce. W wyszukiwarce wy-
starczy wpisać: „Polona” Biblioteka 
Narodowa.

udogodnienie dla czytelników!
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich prob-
lemów. Ceni sobie dialog ze spo-
łeczeństwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl stwo-
rzył możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpowia-
da. Poniżej publikujemy kolej-
ne z nich: 

nr1: witam, dlaczego łączy pan 
przedszkola w czasie epidemii? na-
raża pan zdrowie i życie dzieci oraz 
pań przedszkolanek w przedszkolu 
nr 1 w strzegomiu. na wakacje 
dzieci siedziały w przedszkolu w od-
ległości i reżimie sanitarnym, nie 
były mieszane grupy, bo nie wolno. 
A teraz pan łączy przedszkola. na 
jakiej podstawie i jakim prawem?

Proszę nie siać paniki. Nic nie 
łączymy. Przedszkole nr 2 zostało 
zamknięte z przyczyn organizacyj-
nych (brak kadry pedagogicznej). 
Nie wystąpiły przyczyny epidemio-
logiczne. Jako organ prowadzący 
mamy takie prawo. Zasięgnąłem 
też opinii Kuratorium Oświa-
ty i Stacji Powiatowej Sanepidu 
w Świdnicy. W Przedszkolu nr 1 
jedna z sal została wydzielona dla 
dzieci z Przedszkola nr 2. Z dziećmi 

przeszła także obsługa. Codziennie 
monitorujemy w przedszkolach 
liczbę dzieci i braki kadrowe – za-
równo pedagogiczne, jak i obsługi. 
Przesuwamy nie po raz pierwszy 
także kadrę obsługi ze szkół, w któ-
rych nie ma dzieci. Wszystko po 
to, by pomóc rodzicom, którzy 
nie mają z kim zostawić dziecka 
i muszą iść do pracy. Mam takie 
podstawy prawne i to czynię, lecz 
tylko wtedy kiedy nie ma tam 
przyczyn epidemiologicznych. 

inca: dzień dobry, nie tak daw-
no pisałam o zasypanie dziur na  
ul. brzozowej 74 i 72. jeszcze trochę 
to nie będzie jak przejechać. bardzo 
proszę o pozytywne rozpatrzenie 
mojej prośby.

17 listopada br. zleciłem naprawę 
tej drogi. 

Adam: panie burmistrzu, mam 
pytanie dotyczące nowo wyre-
montowanej drogi w okolicy firmy 
kamieniarskiej… czy właściciel 
w/w firmy kamieniarskiej nadal bę-
dzie niszczył i zanieczyszczał nowo 
położony asfalt? na chwilę obecną 
ciągle załadowywane są samochody 
ciężarowe z nowo wybudowa-
nej drogi. taka sytuacja zagraża 
bezpieczeństwu użytkowników 
drogi oraz powoduje ogromne zanie-
czyszczenie - nie błotem, lecz wszem 
ogarniającym tę firmę produktem 
ubocznym cięcia kamienia (chyba 
nazywa to się stalmasa). już teraz, 
kiedy droga nie została oddana do 
użytku na odcinku 150 m, jest jedno 
wielkie błocisko! już nie wspomnę 
o krajobrazie (zapraszam na testo-
wanie łazików marsjańskich), jaki 

ta f irma przekształciła z pięknej 
zieleni górki, na której jako dzieci 
spędzaliśmy wolne chwile. zimą 
sanki, latem ogniska. pytam gdzie 
są zieloni, dlaczego nikt nie inter-
weniuje w tej sprawie w dziale 
środowisko, przecież taki istnieje 
w naszym urzędzie. z góry dzię-
kuję za udzieloną odpowiedź. na 
pewno ją przeczytam. jestem bardzo 
ciekawy, co pan w tej kwestii ma do 
powiedzenia. pozdrawiam.

Znam sytuację. W chwili za-
kończenia inwestycji (listopad), 
w tym miejscu, gdzie wyjeżdżają 
samochody z tej firmy, zostanie na 
całej długości założona barierka 
z kamerą. Do czasu zakończenia 
inwestycji upominamy właściciela, 
ale skutki są widoczne. 

jolanta: mam na imię jolanta 
budiukin. mieszkam w strzegomiu 
i jestem osobą niesłyszącą. potrzebuję 
tłumacza języka migowego w komu-
nikacji z lekarzem w przychodni na 
ul. witosa. też potrzebuję tłumacza 
języka migowego u dietetyka. nie 
wiem, czy będę się mogła umówić 
z tłumaczem języka migowego 
w urzędzie miejskim w strze-
gomiu w czasie pandemii. proszę 
o odpowiedź. pozdrawiam jola.

Mamy wśród pracowników 
tłumacza języka migowego. Proszę 
w Biurze Obsługi Interesanta zgło-
sić na piśmie takie zapotrzebowa-
nie, co do obsługi w urzędzie i takie 
spotkanie zostanie umówione. 

kazimierz: panie burmistrzu, 
jest pandemia i wszyscy nam, lu-
dziom starszym zalecają niewy-
chodzenie z domu. ja to rozumiem, 

tylko proszę nam powiedzieć, co my 
mamy robić w tym domu. zamknął 
pan bibliotekę, nie mamy co czytać, 
a wydaje mi się, że biblioteka była 
miejscem bezpiecznym, a jeżeli nie - 
to przy odrobinie chęci można było ją 
uczynić super bezpieczną. najproś-
ciej jest wszystko pozamykać, a jak 
już pan zdecydował się zamknąć, 
to powinien pan zorganizować 
dostawę książek seniorom do domu. 
pozdrawiam.

Przykro mi, ale takie jest życie. 
Biblioteka ma także zasób interne-
towy, o którym piszemy w artykule, 
jak z niego korzystać. Z tego, co 
wiem, to pani dyrektor wprowadziła 
akcję „Książka na telefon”, gdzie 
można się umówić co do tytułów 
i odebrać książki w umówionym 
terminie. 

nik_ta: panie burmistrzu, to jak to 
teraz jest z funkcjonowaniem urzę-
du? można wchodzić do każdego 
wydziału, czy tylko do niektórych? 
jakich? konkretnie, jasno i prosto 
proszę to zakomunikować, bo z tego 
co na stronie www. zamieszczone, 
to nie jest czytelne. premier zamknął 
urzędy na klienta, a pan przeciwnie 
aż do godz. 19.00 wydłużył przy-
jęcia klientów. czy tak należy to 
rozumieć?

W związku z wprowadzeniem 
nowych obostrzeń rządowych 
i przekierowaniem uczniów klas 
I-III na nauczanie zdalne, co spo-
wodowało odejście na zasiłki opie-
kuńcze kadry, która ma małe dzieci, 
wróciliśmy do pracy w godzinach 
7.30-16.00 od poniedziałku do 
czwartku i w godzinach 7.30 do 
13.00 w piątek. Kasy, Urząd Stanu 

Cywilnego, meldunki, dowody oso-
biste obsługiwane są na bieżąco. 
Prosimy o umawianie się telefo-
nicznie także z innymi wydziałami. 
Po umówieniu się telefonicznym 
zostaniecie państwo przyjęci nie 
w wydziale, a na stanowiskach na 
każdym piętrze – zabezpieczonych 
plastikowymi foliami. Przed wej-
ściem do urzędu zainstalowany jest 
pomiar temperatury. Uruchomiona 
recepcja i Biuro Obsługi Interesanta 
pokierują, gdzie państwo spotkacie 
się z pracownikiem. Załatwiamy 
wszystkie sprawy na bieżąco. Proszę 
o dezynfekcję rąk na wejście i obo-
wiązkowe posiadanie maseczki. 

krzysztof: dzień dobry. zwracam 
się do pana w imieniu wszystkich 
członków nieformalnej grupy klubu 
miłośników gór ze strzegomia. 
jako ludzie aktywni, wrażliwi 
i posiadający możliwości czasowe, 
pragniemy zgłosić chęć pomocy 
mieszkańcom gminy strzegom 
w tych coraz trudniejszych czasach 
pandemii. możemy udzielić pomocy 
w zakupach, załatwieniu spraw 
i innych czynnościach związanych 
z chorobą, izolacją czy kwarantanną 
naszych mieszkańców w formie 
wolontariatu. dziękuję i pozdra-
wiam w imieniu kmg krzysztof 
matusiak tel. 663 614 624, e-mail: 
telfut@wp.pl

Bardzo dziękuję. Więcej takich 
osób wielkiego serca. 

kazimierz: szanowny panie 
burmistrzu, wielki szacunek dla 
pana względem tego, jak wiele udało 
zrobić się podczas pana rządów jako 
gospodarza naszego ukochanego 

miasta. mam jednak jedno za-
strzeżenie, które chciałbym panu 
przekazać. rozchodzi się o lokal przy  
ul. paderewskiego, w samym cen-
trum strzegomia. niestety ta nieru-
chomość straszy i aż włos na głowie 
się jeży, gdy przechodzi się obok tego 
cudu natury. przyjechał ostatnio do 
mnie kolega z krakowa i bardzo 
spodobało mu się nasze miasto, gdy 
spacerowaliśmy jego ulicami. jednak 
przechodząc obok tego przybytku, 
po prostu się roześmiał. to miejsce 
przynosi nam wstyd. czy istnieje 
możliwość interwencji w tym te-
macie? bardzo proszę o odpowiedź. 
pozdrawiam, kazimierz.

Panie Kazimierzu, dostaję często 
pytania odnośnie zaniedbanych 
prywatnych nieruchomości, szcze-
gólnie niezabudowanych. Nie 
odpowiadam na nie, bo jest to 
własność prywatna i  nic mi do 
tego. W ostatnim czasie wpłynęło 
tych pytań sporo, też to widzę 
i czasami mam wrażenie, że robi 
się to specjalnie, by było trochę 
bałaganu, a zwłaszcza, że stać tych 
właścicieli na ogrodzenie, koszenie 
i remont zwalonego ogrodzenia. 
Wręcz przeciwnie, ten bałagan ich 
zadowala. Dopóki nie zagraża to 
bezpieczeństwu, nie mogę nic z tym 
zrobić. Trudnym tematem jest także 
składowanie kamiennych mate-
riałów poprodukcyjnych w pasie 
drogowym czy też bezpośrednio na 
drogach. Wiem, że wiele naszych 
ulic, chodników i nieruchomości 
jest w złym stanie, ale staramy się 
stopniowo realizować coraz więcej 
działań, czego przykładem jest 
Fort Gaj. Koszt modernizacji –  
4,5 mln zł. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Aby móc załatwić sprawę 
urzędową, należy umówić się 
telefonicznie z wybranym pra-
cownikiem wydziału mery-
torycznego i ustalić termin 
i godzinę wizyty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Moż-
na również zalogować się na 
platformę www.eurzad.strze-
gom.pl i wypełnić stosowny 
formularz dotyczący wybranej 
sprawy lub dokonać płatno-
ści zobowiązań wobec gminy. 

Drogą elektroniczną na adres 
strzegom@strzegom.pl należy 
wysłać zapytanie dotyczące 
możliwości załatwienia swojej 
sprawy.

Inny rodzaj komunikacji 
z pracownikami urzędu nie 
będzie możliwy ze względu na 
wzrost przypadków zakażenia 
koronawirusem. Proszę śle-
dzić komunikaty rządu i nasze 
ogłoszenia.

Ważne telefony do kontaktu 
z pracownikami Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu:

•	 centrala/sekretariat	 
74 8560-599

•	 Wydział	Obsługi	Interesan-
tów 74 8560-573

•	 sprawy	meldunkowe	 
74 8560-512

•	 działalność	gospodarcza	 
74 8560-547

•	 sprawy	podatkowe	 
74 8560-528

•	 księgowość	podatkowa	 
74 8560-510

•	 dowody	osobiste	 
74 8560-527

•	 sprawy	mieszkaniowe	 
74 8560-538

•	 odpady	komunalne	 
74 8560-570

•	 ochrona	środowiska	 
74 8560-531

•	 bieżące	utrzymanie	dróg	 
74 8560-536

•	 organizacje	pozarządowe	 
74 8560-564

•	 promocja,	kultura	i	sport	 
74 8560-523

•	 zaległości	czynszowe	 
74 8560-559

•	 użytkowanie	wieczyste	 
74 8560-544

•	 sprzedaż	mienia 
74 8560-543

•	 umowy	dzierżawy,	najmu	 
74 8560-542

•	 planowanie	przestrzenne	 
74 8560-572

•	 oświata	74	8560-580
•	 transport	74	8560-594
•	 Urząd	Stanu	Cywilnego	 

74 8560-548

Nowe zasady funkcjonowania urzędu
Aby załatwić sprawę urzędową, należy umówić się telefonicznie z wybranym pracownikiem wydziału

W Ur z ędz i e  Mie j sk im 
w Strzegomiu zainstalowano 
urządzenie do pomiaru tem-
peratury, które mierzy tem-
peraturę ciała pracowników 
i interesantów.

Detektor pozwala mierzyć 
temperaturę każdej osobie 
pracującej w budynku Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
a także interesantowi. Czyn-
ność, która trwa zaledwie 
kilka sekund, jest rodzajem 
środka zapobiegawczego, 
który pozwala zapobiec moż-
liwemu rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Urządzenie 
to skanuje twarz osoby, po 
chwili jest wyświetlana tem-
peratura. Detektor pomiaru 

temperatury nie przetwarza 
danych osobowych oraz nie 
prowadzi profilowania. Ter-
mometr zainstalowano na 
parterze budynku urzędu.

- Zachęcam wszystkich 
interesantów do mierzenia 
temperatury, a w przypadku 
wystąpienia gorączki o po-
zostawienie dokumentacji 
w wyznaczone j  skrz ynce 
podawczej i kontaktowanie 
się z pracownikami urzę-
du w sposób telefoniczny, 
e-mailowy lub przez platfor-
mę www.eurzad.strzegom.pl. 
Życzę wszystkim państwu 
dużo zdrowia – podkreśla 
Iwona Zabawa , sekretarz 
gminy Strzegom.

Pomiar temperatury

Skorzystaj z platformy www.eurzad.strzegom.pl!
W okresie pandemii koronawirusa bardzo ważną sprawą stało się załatwianie spraw urzędowych 
bez wychodzenia z domu. Aby załatwić najważniejsze sprawy on-line, należy skorzystać z platformy 
www.eurzad.strzegom.pl. 
W ten sposób można m.in. zapłacić podatki i opłaty lo-
kalne, skorzystać z e-Usług, odebrać dokumenty prze-
słane przez urząd, sprawdzić ilość punktów karnych, 
złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Rodzina 
500+, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
umówić wizytę w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu 
Cywilnego oraz sprawdzić, jakie postępy w nauce czy-
nią państwa dzieci („e-Dzienniczek ucznia”).

W związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami zwią-
zanymi z epidemią COVID-19 informujemy, że Urząd Miej-
ski w Strzegomiu od 6 listopada 2020 r. pracuje według wcześ-
niejszego czasu pracy tj: od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach od 7.30 do 16.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30. Czas pra-
cy kas urzędu również pozostaje bez zmian tj. od poniedział-
ku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 
8.00 do 12.30.
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Narodowe Święto      Niepodległości w Strzegomiu
Pandemia koronawirusa na szczęście nie pokrzyżowała planów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Strzegomiu. Było z pewnością skromniej, m.in. bez wojskowej asysty i patriotycznego koncertu live, ale równie uroczyście. Miejmy nadzieję, że za rok uroczystości znów będą miały swój tradycyjny, tak piękny i lubiany charakter

11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. W tym dniu wszyscy Polacy – w kraju i za granicą – obchodzą kolejną rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Tegoroczne obchody były skromniejsze, ale równie mocno wybrzmiały w świadomości naszych rodaków. Strzegomskie uroczystości rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów, wiązanek i zniczy pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w pobliżu Strzegomskiego Centrum Kultury. Wśród gości był m.in. wicemi-
nister klimatu i środowiska – Ireneusz Zyska. Nie mogło oczywiście zabraknąć władz Strzegomia, radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli ugrupowań i grup 
społecznych. Punktualnie w samo południe w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył 
nowy biskup świdnicki ks. bp Marek Mendyk. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii ze środowego święta. 
 TW
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Dzięki nowoczesnej techno-
logii, dużej mocy obliczeniowej 
sprzętu i pomysłom na ich wy-
korzystanie zyskano pracownię, 
w której panuje cisza, nie słychać 
szumu wentylatorów, stanowiska 
uczniowskie gotowe są do pracy 
w kilka sekund, strony interne-
towe oraz aplikacje otwierają 
się błyskawicznie. Każdy uczeń 
posiada swoje konto, a jego do-
kumenty są bezpieczne.

Wszystko to udało się osiągnąć 
dzięki technologii usług termi-
nalowych vCloudPoint, która 
pozwala dzielić zasoby jednego 
centralnego komputera pomiędzy 
wielu uczniów. W ten sposób, 

dzięki wirtualizacji pulpitów, 
do jednego komputera (serwe-
ra) może zostać podłączonych 
do trzydziestu jednoczesnych 
użytkowników.

Oprogramowanie NetSupport 
School jest nowoczesnym roz-
wiązaniem, które dostarcza na-
uczycielowi bogaty zbiór funkcji 
do oceny, monitorowania, współ-
pracy i kontroli, zapewniając mu 
możliwość pełnego wykorzystania 
wyposażenia. NetSupport School 
zapewnia możliwość prezento-
wania treści zajęć, jednoczesne-
go monitorowania wszystkich 
komputerów oraz realizowania 
pracy zespołowej, gwarantując 

utrzymanie przez cały czas pełnej 
uwagi i skupienia uczniów.

- Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia Zbigniewowi Su-
chycie za to, że wspiera rozwój 
małej wiejskiej szkoły, przekazując 
środki finansowe, które umożliwi-
ły zakup pracowni informatycznej 
na miarę XXI w., której od dawna 
oczekiwali uczniowie i nauczycie-
le. Teraz wyczekujemy powrotu 
uczniów do szkoły, by mogli 
rozwijać kompetencje cyfrowe 
w nowoczesnych warunkach – 
informuje Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Stanowicach.

red

W pracowni panuje cisza, nie słychać szumu wentylatorów, stanowiska uczniowskie gotowe są do pracy w kilka sekund

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach może pochwalić się nowoczesną terminalową 
pracownią informatyczną. Składa się ona z 12 stanowisk dla uczniów i jednego dla nauczyciela. 
Każdy uczeń ma monitor, klawiaturę i myszkę, ale jest jeden wspólny komputer główny.

Pracownia terminalowa w PSP w Stanowicach 

Koło Gospodyń Wiej-
skich „Olszanianki” bez-
płatnie ukwieciły swo-
ją wieś. Panie skorzystały 
z możliwości nieodpłat-
nego pozyskania chr y-
zantem, które nie zosta-
ły sprzedane z powodu 
zamknięcia cmentarzy 
w dniach 31 października –  
2 listopada br. 

- Przyozdobione zostały 
wszystkie ważne dla nas 
mieszkańców miejsca - 
kapliczki, krzyże, pomniki 
i przystanki. W Narodo-
we Święto Niepodległości 
w Olszanach było pięknie 
i kolorowo. KGW dziękuje 
Otylii Dudek za pomoc 
w przywiezieniu kwiatów. 
My, mieszkańcy cieszy-
my się z aktywności koła, 
bowiem służy ono naszej 
Małej Ojczyźnie – pod-
kreśla Stanisława Górska, 
sołtys Olszan. 

red

Nasze gospodynie ukwieciły wieś
Nie tylko Strzegom pięknie przystrojono chryzantemami. Podobnie było w przypadku Olszan

Konkurs, organizowany przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Brwinowie, ocenia 

działania kreujące przedsiębior-
czość na obszarach wiejskich. 
„Dyniowy Zakątek” zajął II 

miejsce w kategorii indywidualnej. 
„Dyniowy Zakątek” jest dobrze 
znany nie tylko mieszkańcom 
naszej gminy, ale także powiatu 
i województwa z wyśmienitych 
produktów takich jak np. dżemy, 
musy, konfitury, soki oraz oleje. 
Serdecznie gratulujemy! 

„Dyniowy Zakątek” zajął II miejsce. Przedsiębiorca znany jest z wyśmienitych produktów takich jak np. dżemy, konfitury, soki czy oleje

Z ogromną przyjemnością informujemy, że „Dyniowy Zaką-
tek” z Olszan, którego właścicielem jest Michał Starak, zna-
lazł się w gronie finalistów XX edycji ogólnopolskiego konkur-
su „Sposób na Sukces”. 

Sukces naszego przedsiębiorcy z Olszan

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta niezwykle cieszy się z sukcesu 
„Dyniowego Zakątku” i składa Michałowi Starakowi gratulacje. 
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Klasa a – grupa Wałbrzych I 
(herbapol stanoWIce)

Klasa b – grupa Wałbrzych I (aKs II strzegom, 
soKół Kostrza, unIa JaroszóW)

Klasa b – grupa JelenIa góra I  
(huragan olszany)

IV lIga pIłKarsKa – Wschód 
(aKs granIt strzegom s.a.)

Kolejne mecze w sezonie: 
herbapol – podgórze Wałbrzych 2:2, 
zieloni mrowiny – herbapol 1:2

Kolejne mecze w sezonie: Kp mcK mieroszów - aKs II 1:1, 
aKs II – Iskra Witków Śląski 2:0, sokół – zieloni II mokrze-
szów 9:0, sokół – płomień dobromierz 2:4, mKs II szczawno-
zdrój – unia 6:0, unia – lKs piotrowice Świdnickie 1:3

Kolejne mecze w sezonie: 
huragan – dragon miszkowice 3:0, 
bóbr opawa – huragan 7:3

Kolejne mecze w sezonie: 
pogoń pieszyce – aKs 1:6,
aKs – piast Żerniki (Wrocław) 1:0

poz. Klub mecze punkty

1. Górnik Wałbrzych 14 42

2. MKS Szczawno Zdrój 13 28

3. Zieloni Mokrzeszów 13 27

4. herbapol stanowice 13 26

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 13 23

6. KS Walim 13 20

7. Górnik Boguszów-Gorce 13 19

8. Zagłębie Wałbrzych 13 19

9. Podgórze Wałbrzych 13 16

10. Zieloni Mrowiny 13 16

11. Sudety Dziećmorowice 13 15

12. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 13 14

13. Czarni Wałbrzych 13 12

14. Orzeł Witoszów 13 10

15. Włókniarz Głuszyca 13 7

16. LKS Wiśniowa 13 4

poz. Klub mecze punkty

1. aKs II strzegom 12 34

2. Iskra Witków Śląski 12 30

3. LKS Piotrowice Świdnickie 12 26

4. Szczyt Boguszów-Gorce 12 26

5. MKS II Szczawno-Zdrój 12 26

6. KP MCK Mieroszów 12 19

7. sokół Kostrza 12 16

8. Nysa Kłaczyna 12 16

9. Tęcza Bolesławice 12 15

10. Płomień Dobromierz 12 12

11. Błękitni Słotwina 12 10

12. Sparta Przełom Pastuchów 12 9

13. unia Jaroszów 12 6

14. Zieloni II Mokrzeszów 12 0

poz. Klub mecze punkty

1. Skalnik Czarny Bór 12 34

2. Amfibolit Leszczyniec 12 29

3. Lesk Sędzisław 12 26

4. Orły Lipienica 12 24

5. Victoria Czadrów 12 22

6. Orzeł II Lubawka 12 21

7. Bóbr Opawa 12 20

8. Bolko Bolków 12 18

9. Husaria Grzędy 12 17

10. huragan olszany 12 14

11. LZS Janiszów 12 9

12. Uran Okrzeszyn 12 7

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 12 3

14. Dragon Miszkowice 12 0

poz. Klub mecze punkty

1. Lechia Dzierżoniów 16 45

2. Bielawianka Bielawa 16 37

3. aKs granit strzegom s.a.  16 36

4. Sokół Marcinkowice  17 32

5. Moto Jelcz Oława  16 27

6. MKP Wołów  16 27

7. Polonia Trzebnica  16 26

8.  Piast Nowa Ruda  16 26

9. Piast Żerniki (Wrocław)  17 24

10.  GKS Mirków/ Długołęka  16 23

11. Orzeł Ząbkowice Śląskie  16 22

12. Mechanik Brzezina  16 22

13. Sokół Wielka Lipa 16 21

14. LKS Bystrzyca Górna  16 18

15. Unia Bardo  16 17

16. Nysa Kłodzko 16 16

17. Orzeł Prusice 16 7

18. Orzeł Lubawka 16 6

19. Pogoń Pieszyce 16 1
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Program realizowany był 
poprzez zajęcia sportowe i re-
kreacyjne dla rodzin z dziećmi 

oraz seniorów. Dodatkowo, 
instruktor prowadzący zajęcia 
w czasie panelu teoretycznego 

uczył, jak dbać o swoją kondy-
cję, jak zwiększyć odporność 
organizmu poprzez regularną 
aktywność fizyczną na świe-
żym powietrzu oraz jak do-
brać ćwiczenia, sprzęt i ubiór. 
Poruszony został również 

temat zdrowego odżywiania 
i bezpiecznego uprawiania 
sportu w trakcie zagrożenia 
epidemicznego.

Udział  w za jęc iach d la 
wszystkich uczestników był 
bezpłatny - odbywały się 

one z przestrzeganiem ob-
ostrzeń sanitarnych. Uczest-
nicy poznali takie gry jak: 
molkky (fińskie kręgle), bulle,  
speedball, frisbee ultimate, 
palant, rugby TAG czy darta. 
Dowiedzieli się również, jak 

korzystać z siłowni zewnętrz-
nej oraz wzięli udział w wielu 
grach i zabawach. 

Na koniec odbył się mar-
szobieg oraz ra jd nordic  
walking ku pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych. 

udział w zajęciach dla wszystkich uczestników był bezpłatny – odbywały się one z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych

W  ostatnich tygodniach na Orliku w Jaroszowie realizowany 
był ogólnopolski projekt sportowy pn. „60 orlików na kolejne 
stulecie niepodległości”. 

Dbali o tężyznę w Jaroszowie 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom10 20 listopada 2020ogłoszeniA 

Działka rolna w międzyrzeczu

Działka rolna w Olszanach 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony.
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 2020 r. poz. 65 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 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 305/2, AM – 1, 
Obr. Międzyrzecze położona w Mię-
dzyrzeczu, gmina Strzegom po-
wierzchnia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 1,5834 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5315 ha
klasa gruntu RIVa – 0,9520 ha
klasa gruntu PsIV – 0,0999 ha Dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00071751/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschodniej 
części gminy Strzegom, obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa i Mię-
dzyrzecze przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem RP 
– uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). 
Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną 
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 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na złoże-
nie pisemnego oświadczenia, o któ-
rym mowa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów i dodat-
kowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego 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 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 powierzch-
nię proporcjonalną do udziału w nie-
ruchomości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rolnych 

stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno 
być poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa 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 zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisem-
ne oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wska-
zanymi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu ograni-
czonym w dniu 26.11.2020 r. – dz. 
nr 305/2, AM- 1, Obr. Międzyrzecze” 

należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
23.11.2020 r. do godz. 14.00 w Wy-
dziale Obsługi Interesantów po-
kój 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 oświadczenia-
mi i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 75.100,00 zł 
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 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 7.510,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 23.11.2020 
r. na konto GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . Na do-
wodzie wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 305/2, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 

3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
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 wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1030 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 tożsamo-
ści oraz potwierdzenie wpłaty wa-
dium. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-
ginału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowa-
nia 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 wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. O wy-
sokości postąpienia decydują 

uczestnicy przetargu. Umowa no-
tarialna może być zawarta wy-
łącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób 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 roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu (po-
mniejszona o wpłacone wadium) 
podlega zapłacie w całości i powin-
na być odnotowana na koncie GMI-
NA STRZEGOM – Santander Bank 
Polski S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia za-
warcia umowy przenoszącej włas-
ność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
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 Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pokój  
nr 34 - II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony.
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 2020 r. poz. 65 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 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 309, AM – 1, Obr. 
Olszany położona w Olszanach, 
gmina Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów wynosi 
2,8115 ha
klasa gruntu RIIIa – 2,2850 ha
klasa gruntu RIVa – 0,5265 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020685/7.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 58/17 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu Olszany, gmi-
na Strzegom przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest symbolem  
13 R – tereny rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1655). Warunki przetargo-
we mogą być spełnione tylko przez 
ograniczoną liczbę osób, tj. osób, 
które są podmiotami uprawniony-
mi do nabycia nieruchomości rol-
nej w rozumieniu przepisów art. 2a 
ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na złoże-
nie pisemnego oświadczenia, o któ-
rym mowa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów i dodat-
kowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego 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 wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków 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; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 

dzierżawcą lub samoistnym po-
siadaczem. Oświadczenie powin-
no być poświadczone przez Burmi-
strza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje 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 2020 r. 
 poz. 1655) w związku z treścią § 
6 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działal-
ność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisem-
ne oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego 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 26.11.2020 r. – dz. nr 309, 
AM- 1, Obr. Olszany” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 

w terminie do dnia 23.11.2020 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 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 
oświadczenie o którym mowa w pkt 
3 wraz z pozostałymi oświadczenia-
mi i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 r. 
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy 
ogłoszeń mieszczącej się na parte-
rze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 134.200,00 zł 
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 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
13.420,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. 
na konto GMINA STRZEGOM – 
Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . Na 
dowodzie wpłaty należy wpisać: 
„wadium – dz. nr 309, AM-1, Obr. 
Olszany”. 
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 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważ-
nienia przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 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 tożsamo-
ści oraz potwierdzenie wpłaty wa-
dium. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-
ginału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu. Umowa 

notarialna może być zawarta wy-
łącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
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 roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w cało-
ści i powinna być odnotowana 
na koncie GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polski S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawar-
cia umowy przenoszącej włas-
ność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
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 Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego 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 inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana  
nr 84/19, AM – 1, Obr. Sta-
nowice, położona w Stanowi-
cach przy ulicy Strzegomskiej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0805 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 47.200,00 zł
Wadium - 4.720,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana  
nr 84/20, AM – 1, Obr. Sta-
nowice, położona w Stanowi-
cach przy ulicy Strzegomskiej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0783 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 45.900,00 zł
Wadium - 4.590,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowa-
na nr 84/21, AM – 1, Obr. 

Stanowice, położona w Sta-
nowicach przy ulicy Strze-
gomskiej, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0921 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 53.800,00 zł
Wadium - 5.380,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana  
nr 84/22, AM – 1, Obr. Sta-
nowice, położona w Stanowi-
cach przy ulicy Strzegomskiej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0872 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 51.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana  
nr 84/23, AM – 1, Obr. Sta-
nowice, położona w Stanowi-
cach przy ulicy Strzegomskiej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0872 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 51.00,00 zł

Wadium - 5.110,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Ze względu na to, że przez 
nieruchomość działkę nr 
84/23, AM-1, obr.Stanowice 
przebiega sieć wodociągo-
wa Ø 110 PVC znajdująca się 
w posiadaniu WIK Sp. z o.o. 
przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzeda-
ży na prawie własności dział-
ki gruntu nr 84/23, AM-1, Obr.
Stanowice na rzecz Wodocią-
gów i Kanalizacji w Strzego-
miu Spółka z o.o. i jego na-
stępców prawnych ustanowi 
bezpłatną bezterminową słu-
żebność przesyłu. W umowie 
zostaną określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do 
utrzymania i eksploatacji 
przez WIK Sp. z o.o. w Strze-
gomiu, na terenie przedmio-
towej działki nr 84/23 istnie-
jących urządzeń wodociągo-
wych, a w tym prawa dostępu, 
wejścia, przechodu i przejaz-
du (w tym sprzętem ciężkim) 
osób upoważnionych przez 
Spółkę WiK, w celu dokony-
wania czynności związanych 
z konserwacją, remontem, 
modernizacją, przebudową, 
usuwaniem awarii ww. urzą-
dzeń wodociągowych.
2. Wydzielenia pasów 
ochronnych o szerokości  
3,00 m (licząc od skrajni sieci 

wodociągowej) stanowiących 
niezbędne minimum dla pra-
widłowej eksploatacji tej sieci. 
3. Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właś-
ciciela nieruchomości obcią-
żonej, ograniczeń i zakazów 
wynikających z istnienia pa-
sów ochronnych, w tym za-
kaz wznoszenia w pasach 
ochronnych budynków miesz-
kalnych, budowli, dokonywa-
nia trwałych nasadzeń (drze-
wa, wieloletnie krzewy ozdob-
ne), magazynowania towarów 
i urządzeń, prowadzenia robót 
ziemnych mogących spowo-
dować wypłycenie sieci wodo-
ciągowej, a także korzystania 
z nieruchomości obciążonej 
w sposób zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi urządzeń wodo-
ciągowych, ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego oraz ochro-
ny środowiska. 
Dla powyższych nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00021874/6.
Nieruchomości są wol-
ne od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie wsi Stanowi-
ce w gminie Strzegom uchwa-
lonego uchwałą Nr 32/11 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 28 lutego 2011 r. po-
wyższe nieruchomości ozna-
czone są symbolem 12 MN 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.
Nieruchomości podlegają 
wyłączeniu z produkcji rol-
nej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leś-
nych. Nabywca ponosi koszty 

wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu lub na 
konto gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
14.12.2020 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
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 przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 

aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem 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 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie try-
bu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 1/3, 
AM – 13, Obr. 3, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Tadeusza Koś-
ciuszki, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0021 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 
7.700,00 zł
Wadium - 770,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1230 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 1/4, 
AM – 13, Obr. 3, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Tadeusza Koś-
ciuszki, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0021 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 
7.700,00 zł
Wadium - 780,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1300 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019529/6.
Nieruchomości są wolne od 

obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem A.2.KS – 
obsługa komunikacyjna.
Nieruchomości podlegają wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi kosz-
ty wyłączenia gruntów z produk-
cji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu lub na konto gminy Strzegom 
– Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku bankowe-
go: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 14.12.2020 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego 
przed jego podpisaniem. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 

w formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny doku-
ment urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod  
nr 74 8560-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 1179, 
AM – 1, Obr. Granica, położo-
na w Granicy, gmina Strze-
gom o powierzchni wg reje-
stru ewidencji gruntów 0,2419 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00071765/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 80/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia  
18 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części po-
łudniowo-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Stanowice, Grochotów, Olsza-
ny, Modlęcin, Granica, Stawi-
ska, Tomkowice, Godzieszó-
wek uchwalonego uchwałą 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem w części 3 RM/MN 7 
- zabudowa zagrodowa w go-
spodarstwach rolnych, hodow-
lanych i ogrodniczych oraz 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
w części Strefa OW obserwa-
cji archeologicznej.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 96.200,00 zł
Wadium - 9.620,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
17.12.2020 r. o godz. 1330 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala  
nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto Gmi-
ny Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14.12.2020 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto Gmi-
ny Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie 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. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Po decyzji rządu o zamknięciu cmentarzy gmina Strzegom wsparła handlarzy kwiatów. Gmina symbolicznie odkupiła 1000 chryzantem, które 
zdobią strzegomskie pomniki. Z pomocą ruszyli także mieszkańcy Strzegomia, kupując kwiaty i ustawiając je w swoich domach oraz ogrodach. 
Różnokolorowe chryzantemy można podziwiać podczas codziennego spaceru po mieście. 

Chryzantemy  ozdobi ły  S t r zegom! 


