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PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

na podstawie  art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021.1899  z 
późn. zm.) oraz § 3 , § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. nr  207 poz. 2108 ze zm.)

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Międzyborzu, przeznaczonych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz  jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej-D20MW. Działka wolna od roszczeń i obciążeń. Zapisana w księdze wieczystej WR1E/00066639/2 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy-Wydział Ksiąg Wieczystych.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz 
z ustanowieniem służebności dojazdu do drogi publicznej przez działkę 461/6.

Położenie Numer działki Pow. w ha Cena wywoławcza Wadium 10% ceny wywoławczej
Międzybórz, ul. Ogrodowa 461/4 0,0183 30 000,00 zł + 23%VAT 3 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 000,00 zł., które winno 
być wpłacone gotówką lub przelewem do dnia 10 październik  2022 roku w Banku Spółdzielczym      O/ Międzybórz  na konto 
Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu nr  40 9584 1050 2008 0800 0101 0002.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data dokonania przelewu.
Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu  14 października 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu 
( pokój nr 4).
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (po pisemnej dyspozycji wpłacającego),  natomiast wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi 
Nabywca.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta i Gminy w Międzyborzu ( pokój nr 17)  tel. 7856019 lub 7856117
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń  13.09.2022 r.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr 875/2022 z dnia 02 września 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta 
i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy na okres 21 dni.

W tegorocznym II Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich „Chochla 
2022” udział wzięło dwanaście kół 
gospodyń wiejskich z Bogusławic, 
Boguszyc,  Bystrego, Cieśli, Ligoty 
Polskiej, Ligoty Wielkiej, Poniato-
wic, Smardzowa, Sokołowic, Spa-
lic, Świerznej i Wyszogrodu. Go-
spodarzami tegorocznej imprezy 
byli zwycięzcy pierwszej Chochli 
– KGW Świerzna.

Wszyscy uczestnicy najpierw 
przy jednym stole pieczołowicie 
przygotowywali swoje dania. Na 
terenie przy świetlicy w Świerznej 
rozpalono kilkanaście kociołków 
opalanych drewnem, a jeden stół 
pod wiatą stał się największą tego 
dnia w naszej gminie (a może i w 
całej Polsce) kuchnią pod gołym 
niebem. Zmieniająca się pogoda 
i nadciągająca burza z ulewnym 
deszczem przegoniła uczestników 
Chochli do świetlicy. 

Na stole królowały pierogi, 
zupy, mięsa… A wszystko w opra-
wie modrej kapusty. To właśnie to 
warzywo było odmieniane przez 
wszystkie przypadki, nie tylko na 
stole. Okazało sie, że tradycyjne 
warzywo może być składnikiem 
również nowszych dań, takich jak 
np. burgery.

Gospodynie i gospodarze za-
prezentowali na scenie swoje da-
nie, opowiadając jego historię i 
sposób przygotowania. Również 
podczas prezentacji nie było ogra-
niczeń, jeśli chodzi o kreatywność. 
Było dużo śpiewu, rymowanek, 
ale i przedstawień kabaretowych! 
Uczestnicy Turnieju musieli tak-
że wykazać się wiedzą o kapuście 
oraz tradycyjnymi przysłowiami 
o gospodarzach, gospodyniach, 
domowych zwyczajach i oczywi-
ście kapuście. Na scenie oprócz 
prezentacji dań i KGW wystąpiły 
zaproszone zespoły „Leszczynki” 
i kapela „Smyki”.

Jury głównego konkursu miało 
trudne zadanie - musiał wybrać 
najlepsze spośród dwunastu wy-
jątkowych dań. Jury pracowało 
w składzie: Małgorzata Oleniec-
ka – LGD Dobra-Widawa, st. asp. 
Bernadeta Pytel – Komenda Po-
wiatowa Policji w Oleśnicy, Jaro-
sław Polański – GPK w Oleśnicy, 
Jarosław Telka – GOPS w Oleśnicy, 
Krzysztof Gawroński – WTZ Do-
broszyce oraz Grzegorz Kijakowski 
– OlesnicaInfo.pl.

Ostatecznie jury zadecydowało 
o triumfie KGW Spalice. Srebrna 

Chochla pozostała w Cieślach, 
a Brązowa tym razem trafiła do 
Smardzowa.

Równolegle w trakcie głównego 
konkursu odbyła się rywalizacja 
na najlepszy lokalny produkt owo-
cowy.

A na bohatera przyszłorocznej 
Chochli został wybrany ryż.

Przypomnijmy, że Pierwszy Tur-
niej Kół Gospodyń Wiejskich odbył 
się w ubiegłym roku w Boguszy-
cach, we wsi, w której powstało 
pierwsze w Gminie Oleśnica koło 
gospodyń wiejskich.

Złota Chochla w kapuście. Spalice triumfują!
Podczas II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Chochla 2022” Złotą Chochlę zdobyło KGW ze Spalic. Gospodynie i gospo-
darze rywalizowali, przygotowując danie, którego głównym bohaterem była czerwona kapusta. 

Walczyli o prymat w kuchni Gdzie kuchareczki dwie, tam szybko i smacznie...

Degustacja trwaOni oceniali, czy smaczne

Na królewski stół...

GMINA OLEŚNICA  Na sesji 
Rady Gminy wytypowano 10 za-
dań, które zostaną zrealizowane 
w ciągu 14 miesięcy.

W drugim rozdaniu Polskiego 
Ładu gmina Oleśnica pozyskała 
fundusze na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Dąbrowie i na budo-
wę i remonty dróg. Po otrzymaniu 
wstępnej promesy z Banku Gospo-
darstwa Krajowego (7 mln na tz w. 
pakiet drogowy) zwołana została 
nadzwyczajna sesja Rady Gminy, 

podczas której wytypowano 10 za-
dań, które zostaną zrealizowane w 
ciągu 14 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.

To przebudowa i budowa dróg: 
ulica Konwaliowa) w Bystrem; 
ulica Złota w Smardzowie (plus 
budowa kanalizacji deszczowej); 
wewnętrznych w Ostrowinie, Nie-
ciszowie, Sokołowicach (wszędzie 
z budową kanalizacji deszczowej), 
a także w Ligocie Małej, Ligocie 
Polskiej, Brzezince i Boguszcach 
oraz remont drogi gminnej w Dą-
browie.

7 września zostało wszczęte po-
stępowanie w sprawie tych inwe-
stycji. (ror)

10 zadań


