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TVN24 i TVN24BIS będą nadawać prognozę pogody ze Strzegomia

Promocja gminy Strzegom

Gmina
z wyróżnieniem

Przed nami pierwsza z dużych imprez masowych, które znakomicie promują Ziemię Strzegomską w naszym kraju. W dniach 17–19 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja „Święta Granitu
Strzegomskiego”. Już dzisiaj – w imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców i gości. Będzie się działo.

Miliony dla gminy 

str. 3

Gmina Strzegom pozyskała kwotę ponad 10,5 mln zł w drugiej
edycji Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD”.
Tę świetną informację przekazał burmistrz Strzegomia na
ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 maja. Które
zadania zostaną tym razem dofinansowane?

W trakcie 3-dniowej imprezy
każdy znajdzie coś dla siebie. Fani
sportu – ci mali i trochę starsi –
pobiegną w biegach zorganizowanych przez „Strzegomską Dwunastkę”. Młodzież ze Strzegomia
i czeskich Horic już po raz trzeci
weźmie udział w warsztatach kamieniarskich w ramach projektu
„Świat kamienia”. Organizatorzy
nie zapomnieli oczywiście o kolejnej edycji „Regionalnej Giełdy
Minerałów”, „Turnieju Szachowym o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej”,„Turnieju Rycerskim” i „Truskawkowej niedzieli”,
podczas której w formie stoisk
kulinarnych zaprezentują się nasze sołectwa i Koła Gospodyń
Wiejskich. Tym razem przed
strzegomską publicznością wystąpią m.in.: Wilki, Roksana Węgiel,
Dawid Kwiatkowski, Smolasty,
Czadoman i Pogwizdani oraz
oczywiście rodzime zespoły i dzieci ze strzegomskich szkół i przedszkoli. W pierwszym dniu święta
– z okazji jubileuszu 780-lecia
Strzegomia – w SCK odbędzie
się widowisko „Tradycja i kamień”

„Gmina liderem gospodarki
regionalnej w roku 2022”
– takie wyróżnienie otrzymał strzegomski samorząd
w trakcie IV Międzynarodowego Forum Gospodarczego, który odbył się na
początku czerwca w Piekarach Śląskich.
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Bezpieczniej
na krajówce
We wtorek 31 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli strzegomskiego
samorządu z kierownikiem
rejonu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
– Andrzejem Nowakiem.
Tematem rozmów była poprawa bezpieczeństwa na
drodze krajowej.
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z udziałem zespołu „Kostrzanie”.
Zaprezentowane zostaną również
miniaturowe, trójwymiarowe,
zabytki Strzegomia i Horic.
„Święto Granitu Strzegomskiego” kolejny już raz organizowane jest w ramach unijnego projektu „Świat kamienia”,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Interreg V-A Republika Czeska
– Polska. Impreza w tym roku
będzie również pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego,
który m.in. w sobotę zaprezentuje stoiska produktów lokalnych
pn. „Made in Dolny Śląsk”.
Warto jeszcze wspomnieć
o tym, że ogólnopolskie telewizje TVN24 i TVN24BIS będą
nadawać prognozę pogody
ze strzegomskiego Rynku.
O szczegółowych wejściach
na antenę poinformujemy
w mediach społecznościowych
gminy Strzegom.
red

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Atrakcji było co niemiara 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 5 czerwca ponownie
zatętnił życiem. W tym dniu nasi mieszkańcy uczestniczyli
w „Festynie Rodzinnym”, który ma piękną i długą tradycję.
Nowością były efektowne pokazy strażackie z udziałem dzieci
i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Warto dbać
o planetę

Samych uśmiechów i radości

str. 7

Z okazji „Dnia Dziecka” władze samorządowe Strzegomia
odwiedziły przedszkola, żłobki i oddziały przedszkolne na terenie gminy Strzegom, do których uczęszcza ok. 1000 naszych
małych mieszkańców. Każdy maluch otrzymał w prezencie
kolorową bajkę.

Projekt „przEKOnajmy się,
że warto…” realizowany
przez stowarzyszenie „Kompas” z Goczałkowa właśnie
dobiegł końca. Przypomnijmy, goczałkowianie otrzymali grant w wys. 10 tys. zł
od Fundacji Orlen w ramach
programu „Moje miejsce na
ziemi”.
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Przywrócenie kursu na trasie Strzegom – Wrocław jest szczególnie ważne dla studentów, osób pracujących i turystów. Kiedy ruszy to połączenie?

Pociągiem do Wrocławia i z powrotem – bez przesiadki
Mamy świetną wiadomość dla pasażerów. Po wielu latach prze- burmistrz Strzegomia Zbirwy nasi mieszkańcy będą mogli bezpośrednio – bez żadnej gniew Suchyta.
przesiadki – podróżować pociągiem do stolicy Dolnego Śląska,
Na trasie Strzegom – Wrocław znajdą się m.in. takie
czyli Wrocławia i później wrócić do Strzegomia.
przystanki jak: Jaworzyna Śl.,
Pociągi rozpoczną swoje kursy
– Niezmiernie się cieszę Świdnica Miasto, Marcinowiw niedzielę 12 czerwca. Odjazd z bezpośrednich kursów do ce Świdnickie, Sobótka, Koz naszej stacji nastąpi o godz. 5:36, Wrocławia. Jest to szcze- bierzyce, Bielany Wrocławskie,
a we Wrocławiu będzie o godz. gólnie ważne dla osób pra- Wrocław Partynice i Wrocław
7:22. Z Wrocławia pociąg wy- cujących i studentów. Teraz Wojszyce.
ruszy o godz. 16:31, a w naszym sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie – zaznacza
red
mieście będzie o godz. 18:09.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

10 czerwca 2022

Dla dobra seniorów
W ramach projektu zaplanowane są m.in. wyjazdy integracyjne, zajęcia jogi śmiechu, gimnastyka pamięci, kinezjologia czy warsztaty improwizacyjne z aktorem

Wałbrzyska Fundacja Via Salutis rozpoczęła projekt „uMOC- i sztuki oraz warsztaty rozwonieni – SENIORZY na drodze do DOBROstanu”, który jest jowe dla starszych osób.
finansowany z budżetu samorządu województwa dolnośląskie– Biorą w nim udział seniogo. Projekt skierowany jest do dolnośląskich seniorów z trzech rzy z Wałbrzycha, Strzegomia,
gmin: Strzegom, Wałbrzych i Jaworzyna Śląska. Jego celem jest
wyzwalanie mocy seniorów, integracja i edukacja.

Rogoźnicy i Pastuchowa, Nawiązujemy nowe znajomości,
pielęgnujemy stare przyjaźnie,
budujemy sieć kontaktów.

Zapraszamy na Facebooka Centrum Kultury – informuje
Fundacji Via Salutis. Zajęcia Alicja Przepiórska-Ułaszewodbywają się w przyjaznych ska z wałbrzyskiej fundacji.
red
p ro g a c h S t r z e g o m s k i e g o

W ramach projektu zapla- gimnastyka pamięci, kinezjolonowane są wyjazdy integra- gia, warsztaty improwizacyjne
cyjne, zajęcia jogi śmiechu, z aktorem, warsztaty rękodzieła
Projekt sfinansowano ze środków budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Gmina liderem gospodarki regionalnej w roku 2022
Takie wyróżnienie otrzymała gmina Strzegom w trakcie
IV Międzynarodowego Forum Gospodarczego, który odbył się na początku czerwca w Piekarach Śląskich.
Ta bardzo ważna nagroda trafiła
do naszego samorządu za istotny wkład w rozwój społecznogospodarczy regionu, aktywne
działanie na rzecz ochrony
środowiska, wyjątkową postawę
i zaangażowanie wpływające na
poprawę jakości życia mieszkańców oraz pozytywny wizerunek polskich samorządów.

zdjęcie numeru

W skład strzegomskiej
delegacji wchodzili: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza – Tomasz
Marczak oraz sekretarz
gminy Strzegom – Iwona
Zabawa.
red

Upamiętnili lekarzy-więźniów KL Gross-Rosen, którzy leczyli za drutami obozu

Podziękowanie za ratowanie życia
W pobliżu fundamentów dawnych obozowych baraków szpitalnych (rewirów) na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 28 maja odbyło się uroczyste upamiętnienie działalności lekarzy-więźniów w KL Gross-Rosen. To oni z największą ofiarnością ratowali życie i zdrowie
cierpiących współwięźniów. Pozostając wiernym przysiędze Hipokratesa, przywracali za drutami obozu wiarę w człowieczeństwo i nadzieję.
Wśród gości urocz ystości
był m.in. burmistrz Strzegomia, który wraz z dr Ewą
Kilar miał zaszczyt odsłonić
tablicę pamiątkową poświęconą

lekarzom-więźniom obozu
koncentracyjnego.
W wydarzeniu udział wzięli
przedstawiciele Dolnośląskiej
Izby Lekarskiej, Uniwersytetu

Medycznego we Wrocławiu,
świdnickiego szpitala „Latawiec” i Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.
red

Msza na Grabach
Ks. prałat Marek Babuśka odprawił w niedzielę 29 maja nabożeństwo w intencji mieszkańców dzielnicy Graby. W polowej mszy św. uczestniczyły władze gminy
Strzegom, przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz strzegomianie
związani z tą częścią miasta.
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Aktualności

Bezpieczniej na krajówce

Gmina otrzyma duże pieniądze na ważne inwestycje w mieście i na terenie sołectw

O czym obradowali radni?
Poz yskanie kwoty w wys.
ponad 10,5 mln zł z drugiej
edycji Programu Inwestycji
Strategicznych „Polski Ład”
było najważniejszą informacją przekazaną na sesji
Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 30 maja.
Radni podjęli też uchwały ws.
zmian wieloletniej prognozy
finansowej g miny Strzegom na lata 2022–2031 oraz
o zmianie budżetu gminy na
rok 2022.

We wtorek 31 maja odbyło
się spotkanie przedstawicieli
strzegomskiego samorządu
z kierownikiem rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Andrzejem
Nowakiem. Tematem rozmów
była poprawa bezpieczeństwa
na drodze krajowej.
Omówiono kwestię doświetlenia kolejnych przejść dla
pieszych w pasie DK nr 5.
Pod koniec poprzedniego roku
GDDKiA doświetliła przejście dla pieszych na wysokości
budynku nr 84 przy Al. Wojska Polskiego. W tym roku
planowane jest oświetlenie kolejnego przejścia znajdującego
się w pobliżu skrzyżowania
DK nr 5 z ul. Gronowską
w Strzegomiu.

W związku z opracowywaniem przez gminę Strzegom projektu przebudowy
ul. Armii Krajowej na odcinku
od skrzyżowania z DK nr 5
(przy Krzyżu Milenijnym) do
ul. Gronowskiej omówiono
temat bezpiecznego przejścia
przez DK nr 5. Gmina Strzegom zaproponowała rozwiązanie polegające na budowie
przejścia dla pieszych w pasie DK wraz z oświetleniem
skrzyżowania. Przypominamy,
że opracowywany przez gminę
projekt obejmuje przebudowę
nawierzchni ul. Armii Krajowej, jak również budowę
ciągu pieszo–rowerowego na
wspomnianym wyżej odcinku.

Środki z „Polskiego Ładu”
udało się pozyskać na dwa
ważne zadania inwestycyjne.
Pierwszym z nich jest skomunikowanie z drogą krajową
nr 5 terenów akt ywności
gospodarczej w Strzegomiu
oraz wsi Granica. Kwota dofinansowania w tym przypadku
wynosi 6,24 mln zł (przewidywana wartość inwestycji
wynosi 7,24 mln zł).

D r u g i e
zadanie to
budowa sali
sportowej
przy Publicznej Szkole
Podstawowej
w Olszanach
w gminie
Strzegom
– kwota dofinansowania wynosi
4,3 mln zł
(przewidywana wartość
inwestyc j i t o k wo ta rzędu ok.
5,06 mln zł).
Na j b a rd z i e j
z ad owo l on ą
osobą w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego była bez
wątpienia radna i sołtys Olszan – Stanisława Górska,
która w bardzo emocjonalny

sposób skomentowała tę wiadomość. – Rzadko używam takich słów, ale w tym momencie
muszę powiedzieć – marzenia
wielu pokoleń mieszkańców
Olszan właśnie się spełniają. Jestem bardzo wdzięczna
władzom Strzegomia za złożenie wniosku ws. budowy
sali sportowej w moim sołectwie – podkreślała. Wszystko

wskazuje na to, że sala gimnastyczna powstanie w 2024 r.
Przypomnijmy, że w I edycji
lokalnemu samorządowi udało
się pozyskać ponad 11 mln
zł na budowę kanalizacji we
wsiach Grochotów i Skarżyce
(8,72 mln zł) oraz termomodernizację i remont budynku
Publicznego Przedszkola nr 3
w Strzegomiu (2,9 mln zł).

Z dokładną treścią uchwał podjętych przez radnych można zapoznać się w programie eSesja, który znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej.

red

Przegląd jest wydarzeniem o charakterze ponadlokalnym, budującym wizerunek wsi Olszany i gminy Strzegom. Brawa dla organizatorów

Śpiewem chwalili Boga

W zabytkowym wnętrzu kościoła pw. Trójcy Św. w Olszanach 29 maja, po dwuletniej przerwie z powodu pandemii
koronawirusa, odbyła się kolejna edycja „Przeglądu Pieśni Religijnej”. Jak podkreślali uczestnicy, było to spotkanie pełne modlitwy, zadumy, refleksji, ale i podziwu dla
wykonawców.
Na zaproszenie organizatorów, czyli zespołu „Olszaniacy” pieśni religijne zaśpiewali
m.in. dziecięcy zespół „Wesołe Nutki”z Mąkolna, młodzieżowa grupa „Kostrzan”,
„Cicha Woda” z Udanina,
„Izerskie Bogdanki” z Mieroszowa, „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic oraz „Olszaniacy ”.
Nie zabrakło także zespołu
„Słoneczne Nutki” z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Mokrzeszowie.

Usłyszeliśmy wiele znanych
utworów religijnych – ,,Pieśń
o Bogu ukrytym”, ,,Abba Ojcze”,
„Czarną Madonnę”, czy też
,,Jeruzalem, miasto, na które czekamy”. Na zakończenie wspólnie
wykonano „Barkę” – ulubioną
pieśń św. Jana Pawła II.
Koncert prowadziła Elżbieta Pienio ze Strzegomskiego
Centrum Kultury, zaś obsługą
techniczną zajęło się SCK.

– Organizowany z wielką starannością od wielu lat przegląd
jest wydarzeniem o charakterze ponadlokalnym, budującym
wizerunek wsi Olszany i gminy Strzegom. I za to należy się
uznanie i podziękowanie ,,Olszaniakom” – podkreśla Stanisława Górska, sołtys Olszan.

red

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
„Ogrzej się z TAURONEM”
Kiedy dyżury naszych aptek? Transport
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 w nowym wydziale
W soboty
14:00 – 20:00 Od 1 czerwca Biuro ds. TransW niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 portu Zbiorowego i Spółek
Gminny w Urzędzie Miejskim
CZERWIEC 2022
w Strzegomiu zostało zlikwidowane. Wszelkie sprawy zwiąData pełnienia
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
zane z transportem zbiorowym
dyżuru
będą teraz załatwiane w nowo
powstałym Wydziale Gospodo 11.06
Śląska
ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75
darki Odpadami Komunalnymi
Al. Wojska
i Transportu w pokoju nr 16.
12.06–18.06
Królewska
tel. 74 649 21 11
Polskiego 2
Telefon w sprawach transportu pozostaje bez zmian
19.06–25.06
Centrum
ul. Witosa 5
tel. 74 857 19 64
74 856 05 94.

Jeśli jesteś właścicielem lub
współwłaścicielem domu jednorodzinnego i chcesz wymienić stare źródło ciepła na nowe,
możesz skorzystać z dopłaty
w ramach akcji Taurona. Dofinansowanie obejmuje zakup
instalacji pompy ciepła lub gazowego kotła kondensacyjnego.
Program dotacji do wymiany ogrzewania „Ogrzej się
z TAURONEM” to ekologiczny projekt, który umożliwia
otrzymanie dofinansowania

do wymiany ogrzewania. Wysokość dofinansowania zależy
od 2 czynników: roku budowy
budynku oraz rodzaju wybranego rozwiązania. Kwota
bezzwrotnego dofinansowania
wynosi od 400 do 4 200 zł.
Na największą dopłatę można
liczyć, gdy wymieni się stare
urządzenie grzewcze na pompę
ciepła o najwyższej efektywności energetycznej. Co ważne,
kwota jest zwolniona z podatku, a program nie wyklucza

możliwości pozyskania innych
źródeł dopłat do inwestycji, np.
z ogólnopolskiego programu
„Czyste Powietrze”.
Więcej informacji na
www.tauron.pl
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wydarzenia
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Rozpoczął się czerwiec, a więc miesiąc imprez masowych organizowanych w całej gminie. Zapraszamy do uczestnictwa w nich

Atrakcji było co niemiara
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 5 czerwca ponownie zatętnił życiem. W tym dniu nasi mieszkańcy uczestniczyli w „Festynie Rodzinnym”, który ma piękną i długą tradycję.
Nowością były efektowne pokazy strażackie z udziałem dzieci
i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Tegoroczna edycja festynu odbywała się pod hasłem „Zdrowi
dla przyszłości”. Organizatorami
wydarzenia były: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej
z Góry Karmel w Strzegomiu.
Jak zawsze przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży,
w tym wielką loterię fantową.
Podziwiać można było występy
lokalnych artystów oraz zaproszonych gości. Dużą atrakcją
cieszyły się turnieje, gry, zabawy sprawnościowe i konkursy
profilaktyczne. Na zakończenie zaśpiewał Liber&Ino Ros.
W zgodnej opinii uczestników,

było to wspaniałe święto optymizmu i radości, tym bardziej,
że pogoda dopisała. Na podkreślenie zasługuje świetna i profesjonalna organizacja wydarzenia.
Efektowne pokazy strażackie
z udziałem dzieci i młodzieżowych drużyn pożarniczych również miały swoich zagorzałych
fanów. Szczególnie podobały się
pokazy wozów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu strażackiego
oraz techniki gaszenia pożarów.
W wielu konkursach i zabawach
o tematyce ochrony przeciwpożarowej można było wygrać ciekawe nagrody. Mamy nadzieję, że
podobne imprezy będą odbywać
się coraz częściej.

Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej
z Góry Karmel w Strzegomiu pozyskała kwotę 25 tys. zł na organizację festynu z budżetu gminy Strzegom w ramach konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r.

Młodzi strzegomianie nie siedzą z założonymi rękami. Cały czas młodzieżowa rada szuka pomysłów na integrację i rozwój kulturalny w mieście

Jakie imprezy proponują młodzi radni?
Młodzi radni uczestniczący w trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu (06.06)
przedstawili propozycje imprez kulturalno-sportowych, które miałyby się odbyć w najbliższym
okresie. Wśród propozycji był m.in. piknik na terenie Fortu Gaj, maraton filmów, czy też dyskoteka
na zakończenie lata. Możliwość organizacji imprez omówili: dyrektor Strzegomskiego Centrum
Kultury – Krzysztof Kalinowski i prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – Paweł Mosór.
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W ydarzenia
Dzięki instalacji nowych lamp poprawi się wygląd i estetyka miejscowości

Oświetlą drogę w Jaroszowie
Wymienili stare piece
Burmistrz Strzegomia informuje, że dotacja celowa
ze środków budżetu gminy
Strzegom w ramach programu
priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego
poprzez wymianę źródeł ciepła
w gminie Strzegom w 2021
r. – etap II” na dofinansowanie wymiany lokalnego źródła
ciepła zasilanego paliwami
stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła
jest realizowana przy wsparciu
finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Kwota pożyczki
wyniosła blisko 310 tys. zł.

W ramach zadania zostało
udzielone dofinansowanie dla
78 nieruchomości.
W ramach programu mieszkańcy otrzymali dotację na
prz edsięwzięcia związane
z ograniczeniem niskiej emisji
na terenie gminy Strzegom.
Stare piece wymienione zostały
na nowe kotły gazowe i/lub
piece elektryczne.
– Mamy nadzieję, że udzielona dotacja na wymianę pieców
przy wsparciu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu poprawi jakość
powietrza w naszej gminie –
podkreśla burmistrz Strzegomia
red
Zbigniew Suchyta.

Pod koniec maja gmina Strzegom podpisała umowę na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia
drogi gminnej w Jaroszowie dz.
nr 412”, które będzie realizowane w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz doświetlenia
drogi postanowiono o podpisaniu umowy na budowę
oświetlenia ok. 280-metrowego

odcinka drogi gminnej. Finalnie
oświetlenie będzie się składać
z ośmiu słupów z oprawami
LED zasilanych linią kablową.
Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w listopadzie br. Jego koszt wynosi
około 135 tys. zł. Dzięki instalacji nowych lamp poprawi
się również wygląd i estetyka
miejscowości.

Przekaz jest prosty – nie chcemy zniszczonej Ziemi, chcemy mieć ją wiecznie czystą i zieloną

red

Warto dbać o planetę

Wymiana uczniów
z „Dwójki” i Torgau

Projekt „przEKOnajmy
się, że warto…” realizowany przez stowarzyszenie „Kompas” z Goczałkowa właśnie dobiegł końca. Przypomnijmy, goczałkowianie otrzymali grant
w wys. 10 tys. zł od Fundacji
Orlen w ramach programu
„Moje miejsce na ziemi”.

Działania w ramach projektu
obejmowały przeprowadzenie
warsztatów pszczelarskich dla
dzieci, budowę domków dla
pszczół murarek oraz umieszczenie w różnych zakątkach
Goczałkowa hoteli dla owadów zapylających wraz z tablicami informacyjnymi.
Kolejnym działaniem w ramach projektu „przEKOnajmy się, że warto…” było wykonanie muralu antysmogowego. – Dzięki pozyskanym
środkom mogliśmy zakupić
farbę, która posiada właściwości oczyszczania powietrza
z tlenku azotu. Już jeden
metr pomalowany tą farbą
oczyszcza powietrze z taką
samą skutecznością, co jedno
dojrzałe drzewo! Do współpracy w stworzeniu pięknego
dzieła zaprosiliśmy świetnego
artystę – Łukasza Gierlaka.
Tak powstał przepiękny mural, który sprawił że zwykłe
miejsce stało się niezwykłe,
a szara przestrzeń ożywiła

i zmieniła się nie do poznania. Precyzja wykonanie
i realizm sprawia, że obraz
pozostanie w pamięci na
długo – informuje Karolina
Jarosińska z Goczałkowa.
Zapraszamy wszystkich
do obejrzenia muralu, który
znajduje się naprzeciwko
stacji PKP w Goczałkowie
oraz do odnalezienia trzech
domków dla murarek, ukrytych w różnych zakątkach
Goczałkowa. Jest to dobry
czas do podejrzenia tych
wspaniałych i pracowitych
owadów, które zadomowiły
się już w tej miejscowości.

14 uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu
wraz z nauczycielami uczestniczyło w maju w wyjeździe do
niemieckiego miasta Torgau, gdzie
wspólnie z rówieśnikami ze szkoły
partnerskiej Katherina von Bora
realizowano międzynarodowy
projekt pn. „ Ekologia i sport.”
W trakcie tygodniowego pobytu
u naszych zachodnich sąsiadów
młodzi strzegomianie uczestniczyli m.in. w zajęciach informatycznych i sportowych, grach
i zabawach, zwiedzali urokliwe
miasto, spływali kajakami po rzece
Spreewald, oglądali przepiękną

wystawę kwiatów i obejrzeli film
w miejscowym kinie.
Pobyt w Niemczech minął
bardzo szybko, zaś pożegnanie
nie było łatwe. – Podczas tego
tygodnia, oprócz pracy, poznawania nowych miejsc, nauki,
doskonalenia języka, nawiązaliśmy prawdziwe przyjaźnie.
Choć wiemy, że zobaczymy się
w październiku w Polsce, ze
łzami w oczach pożegnaliśmy
się ze wszystkimi uczestnikami
projektu. Tęsknimy i czekamy
na kolejne przygody i wyzwania – podkreśla Elżbieta Smyk,
dyrektor PSP nr 2 w Strzegomiu.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz budżetu gminy Strzegom.
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Każdy uczestnik spotkania miał okazję kupić książkę i otrzymać dedykację od autorki. Czekamy z niecierpliwością na kolejne jej książki

Ałbena Grabowska w Strzegomiu
Na zaproszenie strzegomskiej biblioteki 27 maja przyjechała do
Strzegomia jedna z najbardziej popularnych i cenionych powieściopisarek – Ałbena Grabowska, która swoje niespotykane w Polsce imię,
oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza bułgarskim korzeniom.

Ałbena Grabowska opowiedziała o kulisach powstawania
książek, skąd czerpie inspiracje
przy kreowaniu swoich wyrazistych i emanujących siłą i hardością ducha postaci kobiecych,
o popularyzowaniu rodzimych
dziejów, z taką ważną historią Polski w tle. Nie mogło
zabraknąć poruszenia wątku
o powstawaniu słynnej sagi
„Stulecie Winnych”, zekranizowanej przez Telewizję Polską.
Precyzyjnie opowiedziała, dlaczego w tok powieści wplecione
są tak znamienite osobistości
jak: Jarosław Iwaszkiewicz,
Janusz Korczak czy Stanisław
Lilpop. Nawiązała również do

atmosfery, jaka panowała na
planie serialu telewizyjnego
„Stulecie Winnych”, gdzie
pojawiała się epizodycznie
w każdym sezonie serialu, jednak za każdym razem wcielała
się w inną postać. Pani Ałbena była również konsultantem medyczno-historycznym
i uczyła m.in. Olafa Lubaszenkę, jak zagrać doktora z lat
1914–1918. Warto wspomnieć,
że serial gromadził przed ekranami trzymilionową widownię.
Każdy uczestnik spotkania miał okazję kupić książkę
i otrzymać dedykację od autorki. Czekamy z niecierpliwością
na kolejne jej książki.

Ałbena Grabowska z wykształcenia jest lekarką, doktorem
nauk medycznych ze specjalizacją w neurologii i epileptologii. Napisała 26 książek, gdzie rozpiętość gatunkowa jest
naprawdę imponująca: bajka terapeutyczna, powieść psychologiczna, powieść obyczajowa, kryminał, dystopia dla
młodzieży, cykl powieściowy obejmujący trzy gatunki literackie: romans historyczny, powieść awanturnicza, thriller
szpiegowski, czy też libretto do musicalu „Pora Jeziora”.
W ramach konkursu wyznaczono trzy kategorie wiekowe. Za dwa tygodnie opublikowana zostanie kolejna nagrodzona legenda
Podczas otwarcia Fortu Gaj (3 maja) wręczono nagrody w konkursie „Legendy z gminy Strzegom”. Zabawę zorganizowało Strzegomskie Centrum Kultury. Jej celem było pogłębienie wiedzy
młodzieży o naszej „Małej Ojczyźnie”, poprzez napisanie własnej legendy. Poniżej przedstawiamy pierwszą legendę autorstwa Jana Barczyka, który zwyciężył w kategorii szkół podstawowych (klasy 4–6).
Legenda o powstaniu Żółkiewki
– Jan Barczyk
Dawno temu, kiedy Strzegom
był jeszcze małą osadą, mieszkał w nim stary rolnik. Swoje
małe gospodarstwo prowadził
ze swoją równie starą żoną
i trzema synami: Mieszkiem,
Władysławem i Kazimierzem.
Rolnik był bardzo szanowany
przez mieszkańców Strzegomia.
Dzięki niemu nie brakowało
chleba, mleka, owoców i warzyw. Najstarszy syn zajmował
się zwierzętami. Doił krowy,
zbierał jajka, dbał o dobrobyt
swoich podopiecznych. Średni
syn, Władysław uprawiał pola,
na których rosła pszenica i żyto
na mąkę oraz jęczmień i owies na
paszę dla zwierząt. Najmłodszy
z synów, Kazimierz zajmował się
sadem i ogrodem, gdzie rosły doskonałej jakości warzywa, jabłka
i gruszki. Owoce swojej pracy
bracia sprzedawali na miejscowym targu, a koło ich stoiska
zawsze było tłoczno.

Pewnego dnia na targowisku
do Władysława podszedł nieznajomy człowiek, który dźwigał na
plecach pokaźny worek. Pochwalił produkty Władysława, ale
powiedział też, że to co on sprzedaje, można kupić na każdym
targu. Ściągnął z pleców swój
bagaż i wyciągnął z niego garść
maleńkich czarnych kuleczek.
Wyciągnął dłoń w stronę Władysława i powiedział: „ Spójrz,
to jest prawdziwy skarb rolnika.
Kiedy odkryjesz co można z nim
zrobić, będziesz naprawdę bogatym człowiekiem”. Władysław,
zaintrygowany, zapytał przybysza, co chce za to otrzymać. Obcy
zaproponował, że wymieni swój
skarb na wszystkie towary Władysława. Młody rolnik nie bardzo
chciał się zgodzić, ale tajemnica
czarnych ziarenek tak go kusiła,
że w końcu uległ. Wrócił do domu
z pustą sakiewką i workiem pełnym małych czarnych kuleczek.
Jego ojciec bardzo się zdenerwował z powodu lekkomyślności

Legendy z gminy Strzegom

syna. Wymienił tak ciężko wypracowany dobytek na kuleczki,
które do niczego się nie nadają!
Rozzłoszczony ojciec wygnał
Władysława z domu. Młodzieniec zabrał swój worek i wyruszył w poszukiwaniu miejsca
dla siebie. Postanowił osiąść po
drugiej stronie góry, przy której
leżał Strzegom. Nie musiał długo
szukać, gdyż w tych okolicach
znajduje się wiele miejsc doskonałych do osiedlenia się. Jak
tylko wybudował schronienie,

zaczął eksperymentować ze
swoim skarbem. Większość
kuleczek wysiał na polu. Resztę
próbował rozetrzeć na mąkę, ale
otrzymał jedynie tłustą mąkę.
Kiedy ją przefiltrował, otrzymał
kilka kropli oleju o wyjątkowo
wybornym smaku. Na pierwsze
zbiory trzeba było długo czekać.
Władysław żywił się tym, co
znalazł w pobliskim lesie, rozbudowywał swoją farmę oraz
skonstruował maszynę do wyciskania oleju. Wiosną, gdy jego

pole zakwitło żółtymi kwiatami,
wszyscy przejeżdżający w pobliżu nie mogli wyjść z podziwu.
Późnym latem plony były
gotowe do zbioru. Władysław
był radosny i pewien sukcesu. Czarne kuleczki wyciskał
w prasie, filtrował i nalewał
do buteleczek. Część plonów
zostawił na kolejny zasiew. Na
targowisku jego wyroby cieszyły
się ogromną popularnością. Wiele osób pytało, czy może kupić
nasiona, z których powstaje tak

smakowity olej. Władysław namawiał ludzi do przeprowadzki
w jego okolice. Zebrała się spora
grupa ludzi zainteresowanych
uprawą rzepaku, którym okazały
się czarne kuleczki.
Kolejnej wiosny od podnóża
góry aż po horyzont rozciągały
się żółte pola. Osada założona
przez Władysława została nazwana Żółkiewką ze względu na
żółty kolor kwitnącego rzepaku,
a żółte pola są ozdobą okolicy
do dziś.

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM
20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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Wielki sukces Jakuba Woźniaka

„Dzień Pszczoły” w stanowickim przedszkolu był bardzo wesoły i pouczający

Słodki czas u maluchów
Przedszkolaki z grupy młodszej w Stanowicach obchodziły
„Światowy Dzień Pszczół”. Dzięki tym zajęciom u dzieci rozbudzono świadomość na temat życia pszczół oraz ich pożyteczności. Dzień ten był pełen atrakcji. Maluchy brały udział
m.in. w zabawach ruchowych i matematycznych. Przedszkolaki budowały poidełka dla pszczół, które są bardzo potrzebne szczególnie latem.
– Aby jeszcze bardziej podkreślić ważną rolę pszczół,
do przedszkola został zaproszony pszczelarz – p. Roman.
Dzieci miały okazję zobaczyć

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach – Jakub Woźniak otrzymał tytuł
Laureata III miejsca w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Wyniki zostały ogłoszone
w trakcie uroczystej gali, która
odbyła się 22 maja w Warszawie.
Jest to ogromny sukces młodego programisty. W olimpiadzie brało udział blisko
1 000 uczniów z całej Polski.

ul pokazowy z prawdziwymi
pszczołami. Maluchy mogły przełamać swój strach
przed tymi owadami i wziąć
trutnia do ręki, przymierzyć

strój pszczelarza, przekonać
się do czego służą ramki
w ulu oraz poczuć zapach pszczelego wosku.
Nie mogło zabraknąć
degustacji pysznego
miodu prosto z plastra
oraz pszczelego napoju.
Polecam wszystkim napój pszczeli – woda, miód
i cytryna, pycha – informuje
Ewa Ślemp z Przedszkola
w Stanowicach.

Do ścisłego finału (po dwóch
etapach) zakwalifikowało się
150 uczestników. Jakub, za
zajęcie tak wysokiego miejsca,
otrzymał nagrodę w postaci
gwarantowanego wstępu do
każdej szkoły średniej w Polsce, niezależnie od innych
kryteriów kwalifikacyjnych.
Naszemu uczniowi serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jak każdego roku dla strzegomskich przedszkolaczków przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Nie zapomniano także o drobnych upominkach

Samych uśmiechów i radości
Z okazji „Dnia Dziecka” władze samorządowe Strzegomia odwiedziły przedszkola, żłobki i oddziały przedszkolne na terenie
gminy Strzegom, do których uczęszcza ok. 1000 naszych małych mieszkańców. Każdy maluch otrzymał w prezencie kolorową bajkę.

– Wszystkich dzieciom życzymy samych uśmiechów i radości,
beztroskiej zabawy i rozwijania swoich talentów i pasji. Niech
spełniają się Wasze marzenia! – podkreślają włodarze.
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Nasi zawodnicy jak zawsze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony

Wiadomości z tatami
W ostatni weekend maja (28–29.05) w Kątach Wrocławskich
odbył się Turniej Przyszłych Olimpijczyków. W turnieju brały udział drużyny z Ukrainy, Gruzji oraz Polski.
W pier wszym dniu sekcja
AKS-u Strzegom wystawiła 11 judoków. Zawodnicy
zaprezentowali się jak zawsze z bardzo dobrej strony.
W swoich kategoriach wiekowych i wagowych Leopold
Bartosik zajął miejsce I, a na
trzecim miejscu uplasowali
się: Maja Gruszecka, Jacek
Ratkowski, Artur Ratkowski
i Olivier Kubanek.
Tuż za podium stanęli: Karol Górski, Bartek Górski,
Maximilian Gnitecki, Wojciech Rasławski, Piotr Ratkowski i Wojciech Karpeta.

W drugim dniu zawodów
Nikola Kamińska dotarła do
finału, w którym zmierzyła się
z zawodniczką z Ukrainy. Polka niestety przegrała i musiała zadowolić się 2. miejscem.

Uwaga! Będą utrudnienia

W związku z organizacją „9. Biegu Strzegomska Dwunastka –
Biegajmy Razem” niżej wymienione ulice zostaną wyłączone dla
ruchu drogowego w godzinach 11:00–14:00:
• ul. Kościuszki (na całej długości, utrudnienia na ulicach
sąsiadujących)
• ul. Kamienna (na całej długości)
• ul. Krótka (od ul. Kamiennej do Rynku)
• ścieżka pieszo-rowerowa (od ul. Sosnowej do Wieśnicy)
Przypominamy również, że ze względu na Święto Granitu Strzegomskiego w dniach 17–19 czerwca wyłączony dla ruchu drogowego będzie Rynek. Organizatorzy przepraszają za utrudnienia
i zapraszają do kibicowania.

***
W dniach 7–8 maja w Łagiewnikach odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Dolnego Śląska
oraz Puchar Dolnego Śląska
Dzieci w Judo. Nasi zawodnicy: Karol Górski i Wojciech
Karpeta uplasowali się na
Wyjazd i start w zawodach finansowemu z budżetu gminy
III miejscu. Gratulujemy dobrych wyników.
mógł się odbyć dzięki wsparciu Strzegom.

To był dzień pełen wrażeń i świetnej zabawy na świeżym powietrzu

Festyn Wędkarski dla najmłodszych
Na zbiorniku „Rekreacyjnym” w Rusku 29 maja odbył się Fe- Chmieliński oraz sponstyn Wędkarski „Dzień Dziecka – Ziemia Strzegomska”. Po- sorzy. Na zakończenie
goda w tym dniu dopisywała, było słonecznie.
dzieci poczęstowano
słodyczami, napoW zawodach wystartowało 48 3. Patryk Jamrozik
jami oraz gorącą
uczestników. Po odprawie i loso- 4. Katia Kubicka
kiełbaską z buwaniu stanowisk wszyscy uczest- 5. Szymon Mroziuk
łeczkami. Na
nicy udali się na wylosowane 6. Julia Koszałka
deser zaserwowano
stanowiska. Rywalizacja trwała od
godz. 9:00 do godz. 11:00. Po wa- Podczas zawodów uczestników lody.
żeniu ryb wyłoniono zwycięzców. odwiedził burmistrz Strzegomia –
Zbigniew Suchyta. Puchary, dyWYNIKI:
plomy oraz nagrody ufundowane
1. Amelia Czarnecka
przez sponsorów wręczał prezes
2. Kamil Rabski
strzegomskiego koła Tadeusz

Zapisy:

www.super-sport.com.pl
Bieg jest doﬁnansowany
ze środków budżetowych
Miasta i Gminy Strzegom

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.)

Kolejne mecze w sezonie:
AKS – Orzeł Ząbkowice Śląskie
Piast Żerniki (Wrocław) – AKS

Kolejne mecze w sezonie:
Sudety Dziećmorowice – AKS II	
AKS II – Zieloni Mokrzeszów
Herbapol – Włókniarz Głuszyca
Czarni Wałbrzych – Herbapol

1:0
1:5

AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

Kolejne mecze w sezonie:
Huragan – KP MCK Mieroszów
Płomień Dobromierz – Huragan
Sokół – Szczyt Boguszów-Gorce
Zieloni II Mokrzeszów – Sokół
Victoria II Świebodzice – Unia
Podgórze Wałbrzych – Unia
AKTUALNA TABELA:

2:1
2:1
2:3
3:2

AKTUALNA TABELA:
Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

29

81

2. Słowianin Wolibórz

29

60

3. Polonia-Stal Świdnica

29

57

4. Polonia Trzebnica

29

53

5. Orzeł Ząbkowice Śląskie

29

6. Bielawianka Bielawa

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

28

78

2. Zdrój Jedlina Zdrój

28

77

3. Włókniarz Głuszyca

28

57

4. KS Walim

28

54

45

5. Zieloni Mokrzeszów

28

51

29

40

6. Górnik Boguszów-Gorce

28

44

7. Barycz Sułów

29

39

7. Iskra Witków Śląski

28

43

8. Sokół Marcinkowice

29

38

8. Herbapol Stanowice

28

41

9. AKS Granit Strzegom S.A.

29

36

9. Czarni Wałbrzych

28

35

10. Moto Jelcz Oława

29

34

10. MKS II Szczawno Zdrój

28

28

11. Piast Nowa Ruda

29

32

11. AKS II Strzegom

28

27

12. MKP Wołów

29

31

12. Błękitni Owiesno

28

25

13. GKS Mirków/ Długołęka

29

30

13. Zagłębie Wałbrzych

28

24

14. Pogoń Oleśnica

29

29

14. Zieloni Mrowiny

28

23

15. WKS Wierzbice

29

26

15. Sudety Dziećmorowice

28

21

16. Piast Żerniki (Wrocław)

29

24

16. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

28

19

Poz. Klub

0:3
1:5
3:4
1:3
0:3 walkower
1:2

Mecze

Punkty

1. KP MCK Mieroszów

19

57

2. Podgórze Wałbrzych

19

41

3. Szczyt Boguszów-Gorce

19

39

4. Nysa Kłaczyna

19

35

5. Unia Jaroszów

19

33

6. Orzeł Witoszów

19

31

7. Sokół Kostrza

19

26

8. Granit II Roztoka

18

19

9. Huragan Olszany

19

19

10. Zieloni II Mokrzeszów

19

12

11. Płomień Dobromierz

18

10

12. Victoria II Świebodzice

19

4
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Ogłoszenia
Ul. Armii Krajowej – usługi o różnym przeznaczeniu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Strzegom. 1. Działka niezabudowana nr 776/5,
Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej,
gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha Cena wywoławcza nieruchomości 82.000,00 zł
Wadium - 8.200,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny
doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r.
o godz. 10:30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29. 2. Działka niezabudowana nr 776/6, Obr. 3,

położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 79.000,00 zł Wadium 7.900,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek
złotych ceny wywoławczej. Do
wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się
w dniu 30.06.2022 r. o godz.
11:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00019546/1.
Nieruchomości są wolne od
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych

Działka rolna w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 57, AM-6
Obr. 2 o powierzchni 1,4656
ha (R IIIa), położonej w Strzegomiu. Oddanie w dzierżawę
nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się dnia
30 czerwca 2022 r. o godz.
9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna
nr 29, I piętro. Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość
13,0438 dt żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1000
dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu
jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 300,00
zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232.
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 czerwca 2022 roku.
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 uczestnika

przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. Wygrywający przetarg zobowiązany jest
do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje
przepadek wadium. Szczegółowe informacje związanych
z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572. W przypadku
zaistnienia ważnego powodu,
ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

w obrębie 3 miasta Strzegom działkę osobno upoważnia do
uchwalonego uchwałą Nr 10/13 udziału w licytacjach tych dziaRady Miejskiej w Strzegomiu łek. Przy wpłacie wadium naz dnia 30.01.2013 r. powyż- leży podać numer działki. Wasze nieruchomości oznaczo- dium wpłacone przez uczestnine są symbolem D.10.UI usłu- ka, który wygra przetarg zalicza
gi o różnym przeznaczeniu. sie na poczet ceny nabycia nieNabywca ponosi koszty zwią- ruchomości, a wadium wpłacozane z przeniesieniem prawa ne przez pozostałe osoby zwrawłasności. Warunkiem przystą- ca sie po zakończeniu przetarpienia do przetargu jest wpłata gu, jednak nie później niż przed
wadium, na rachunek banko- upływem 3 dni od dnia odwoławy gminy Strzegom – Santan- nia lub zamknięcia przetargu.
der Bank Polska S.A O/Strze- Cena nieruchomości sprzedagom nr rachunku bankowego: wanej w drodze przetargu pod97 1090 2343 0000 0005 9800 lega zapłacie najpóźniej do dnia
0232 w nieprzekraczalnym ter- zawarcia umowy w formie aktu
minie do dnia 27.06.2022 r. (za notarialnego przed jego podpidzień wpłaty wadium uważa się saniem. W razie uchylania się
dzień wpływu środków na konto uczestnika, który wygrał przegminy Strzegom. Dowód wpłaty targ, od zawarcia umowy w forwadium należy przedłożyć Ko- mie aktu notarialnego, wpłamisji Przetargowej w dniu prze- cone wadium ulega przepadtargu. Wpłata wadium na każdą kowi. Osoby przystępujące do

Działka rolna w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 1160, AM-2 Obr. 1
o powierzchni 1,0000 ha (R IIIa
– 0,3000ha, R IIIb – 0,1500ha,
RIVa – 0,3700ha i R IVb –
0,1800ha), położonej w Strzegomiu. Oddanie w dzierżawę
nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się dnia
30 czerwca 2022 r. o godz.
9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna
nr 29, I piętro. Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość
6,8250 dt żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1000
dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest
wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 300,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005
9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku. 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 uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu
za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny
wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. Wygrywający przetarg zobowiązany jest
do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium. Szczegółowe informacje związanych z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

przetargu powinny posiadać
dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny
być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony 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 Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
p. lub telefonicznie pod nr 74
8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega
się prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

Działka rolna w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 61, AM-6
Obr. 2 o powierzchni 1,0489
ha (R IIIa), położonej w Strzegomiu. Oddanie w dzierżawę
nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się dnia
30 czerwca 2022 r. o godz.
9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna
nr 29, I piętro. Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość
9,3352 dt żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1000
dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu
jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 300,00
zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232.
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 czerwca 2022 roku.
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 uczestnika

przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. Wygrywający przetarg zobowiązany jest
do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje
przepadek wadium. Szczegółowe informacje związanych
z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572. W przypadku
zaistnienia ważnego powodu,
ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie
z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony
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 Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34,
II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560
543, ponadto informacja o przetargu
umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega
się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką zastosowano
do ogłoszenia o przetargu.

Garaż na ul. Legnickiej w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana garażem - działka nr 802/1, Obr. 1, o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0023 ha położona w Strzegomiu, (zaplecze budynku Legnicka
40), gmina Strzegom Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020725/0. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie 1 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 59/19
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia

6 czerwca 2019 r. dz. nr 802/1, obr.1
oznaczona jest symbolem 18MN –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości 18.000,00 zł Wadium
- 1.800,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022
r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. Dla osób zainteresowanych, garaż udostępniony będzie do oglądania w dniu 23.06.2022 r. godz. 10:00
do 10:10. Nabywca ponosi koszty
związane z przeniesieniem prawa

własności nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub wpłata na
konto Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2022
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 uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie

po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego.
W razie uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis
z właściwego dla siedziby oferenta
rejestru lub inny dokument urzędowy
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ogłoszenia
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Zabudowa mieszkaniowa w Rogoźnicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom. 1. Działka niezabudowana nr 361/11, Obr. Rogoźnica, położona w Rogoźnicy,
gmina Strzegom o powierzchni 0,1697 ha Cena wywoławcza nieruchomości 78.000,00 zł
Wadium - 7.800,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r.
o godz. 1130 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu – sala
nr 29. 2. Działka niezabudowana
nr 361/12, Obr. Rogoźnica, położona w Rogoźnicy, gmina Strzegom o powierzchni 0,1460 ha

Cena wywoławcza nieruchomości 77.000,00 zł Wadium 7.700,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
30.0 6.2022 r. o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy
Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica,

Działka rolna w Rogoźnicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
części działki rolnej nr 216/1,
Obr. Rogoźnica o powierzchni 0,4200 ha (Ł III), położonej w miejscowości Rogoźnica. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 23
czerwca 2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 2,9400 dt żyta w skali roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż
0,1000 dt żyta. Nieruchomość
będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 100,00 zł
w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto gminy Strzegom
- Santander Bank Polska S.A.
o/Strzegom: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 czerwca 2022 roku.
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

uczestnika przetargu, który
wygra przetarg zalicza się na
poczet czynszu za dzierżawę
gruntu, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni licząc od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. Wygrywający
przetarg zobowiązany jest do
podpisania umowy dzierżawy
w terminie 21 dni, licząc od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium. Szczegółowe
informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38, pokój nr 35 - II piętro lub
telefonicznie pod nr 74/8560572. W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać
odwołany.

Żółkiewka, Kostrza, Żelazów
uchwalonego uchwałą Nr 104/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 03.12.2004 r. pow yższe nieruchomości oznaczone
są symbolem 6 MN 13 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. Nieruchomość podlega wyłączeniu
z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na rachunek bankowy gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2022 r. (za

dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom. Dowód wpłaty
wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wpłata wadium na każdą
działkę osobno upoważnia do
udziału w licytacjach tych działek. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego przed jego podpisaniem.
W razie uchylania się uczestnika,

Działka rolna w Rogoźnicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 51,
Obr. Rogoźnica o powierzchni 0,7250 ha (R IVa), położonej w miejscowości Rogoźnica. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia
23 czerwca 2022 r. o godz.
10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr 29,
I piętro. Stawka wywoławcza
czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 4,3500 dt
żyta w skali roku. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 0,1000 dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna
od obciążeń i zobowiązań na
rzecz osób trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto gminy
Strzegom - Santander Bank
Polska S.A. o/Strzegom: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232. w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku. 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 uczestnika przetargu,
któr y wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu
za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. Wygrywający przetarg zobowiązany jest
do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium. Szczegółowe informacje związanych z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pe łnomocnict wo. Po wyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg

wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony 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 Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543,
ponadto informacja o przetargu
umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Działka rolna w Stanowicach
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
części działki rolnej nr 230/2,
Obr. Stanowice o powierzchni 0,1200 ha (Ps III), położonej w miejscowości Stanowice. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia
23 czerwca 2022 r. o godz.
9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna
nr 29, I piętro. Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość
0,8400 dt żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1000
dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu
jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 100,00 zł
w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto gminy Strzegom
- Santander Bank Polska S.A.
o/Strzegom: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 czerwca 2022 roku.
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 uczestnika
przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany jest
aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy
określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium. Szczegółowe informacje związanych z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pokój nr 35 - II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. Wygrywający przetarg
zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy
w terminie 21 dni, licząc od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku

wygrania przetargu powoduje pr zepadek wadium.
Szc zegó ł owe infor mac je
związanych z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod
nr 74/8560-572. W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg
może zostać odwołany.

Działka rolna w Goczałkowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 21/2,
O b r. - G o c z a ł ków o p o wierzchni 0,0500 ha (RIII b),
położonej w Goczałkowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się
dnia 23 czer wc a 2022 r.
o godz. 9:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzier żawę gruntu
wynosi - wartość 0,3750 dt
żyta w skali roku. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu z tym,
że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 0,1000
dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń
i zobowiązań na rzecz osób
trzecich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium w wysokości

100,00 zł w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 czerwca 2022 roku. Za
dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom. Dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć Komisji
Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wp łacone

przez uczestnika przetargu,
który wygra przetarg zalicza
się na poczet czynszu za
dzierżawę gruntu, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany
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