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StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Eryk Bendig, 
nauczyciel wychowania 
fizycznego w PSP nr 2 i 
ZSO w Strzegomiu, trener 
piłki siatkowej w AKS-ie 
Strzegom 

 str.2

StrzeGom
remont ulic

Trwają prace związane z 
przebudową dróg gminnych 
w Rogoźnicy. Ulice te nie 
były remontowane od cza-
sów wojny. Nie nadawały 
się do bezpiecznej jazdy 
samochodem. Kiedy plano-
wany koniec 
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StrzeGom
50 lat razem

W Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Strzegomiu 14 
kwietnia br. odbył się jubile-
usz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego państwa Bronisławy i 
Jana Lecnarów z Kostrzy 
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W skrócie:

Piece

Przypominamy, że do 30 
kwietnia należy składać w 
Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pok. 
nr 15) ankiety dotyczące 
wymiany pieców. 

ciekawa lekcja 

Strzegomscy licealiści 
powtarzali informacje do-
tyczące średniowiecza w 
Bazylice Mniejszej. To była 
bardzo ciekawa lekcja. 

Warsztaty 

W Domu Dziennego Po-
bytu „Senior-Wigor” odbyły 
się warsztaty cukiernicze, 
których głównym celem 
były nauka podstawowej 
dekoracji tortów i ciast.
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Od 20 kwietnia br., od 
godz. 18.00, wystartowała 
po kilku dniach przer wy 
nocna i świąteczna pomoc 
lekarska d la mieszkań-
ców Strzegomia. Dyżur y 
ma także pielęgniarka. To 
wynik rozmów burmistrza 
S t r z egomia  Zbig nie wa 
Suchyty, radnych, starosty 
świdnickiego i dyrektora 
Szpitala Latawiec w Świd-
nicy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. 

- Nie politykowaliśmy, nie 
oskarżaliśmy, nie robiliśmy 
kampanii wyborczej w me-
diach społecznościowych, 
tylko rozmawialiśmy z Na-
rodowym Funduszem Zdro-
wia o przywróceniu nocnej i 
świątecznej opieki medycznej 
dla mieszkańców Strzegomia 
– mówi Burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. - Dziękuję 
bardzo za wsparcie w roz-
mowach Radzie Miejskiej w 
Strzegomiu, w tym radnym 
Komisji Zdrowia i Spraw 
Socjalnych: Marcie Ziębie, 
Monice Kozłowskiej i Sabi-
nie Wiktorowicz, staroście 
świdnickiemu - Piotrowi 
Fedorowiczowi (na zdj.) i dy-
rektorowi Szpitala Latawiec 
w Świdnicy - Grzegorzowi 
Klocowi (na zdj.) . Już w 
piątek, 13 kwietnia br. mie-

liśmy pozytywną informację 
o przywróceniu pieniędzy na 
ten kontrakt. Poniedziałek i 
wtorek (16-17.04) to sprawy 
papierowe i ustalenie gra-

fiku lekarzy. Od piątku, 20 
kwietnia br., od godz. 18.00, 
wystartowała po kilku dniach 
przerwy nocna i świąteczna 
pomoc lekarska. Przypomi-

nam, że dyżury ma także pie-
lęgniarka. Dziękuję mieszkań-
com za wsparcie i cierpliwość. 
Zapraszam do korzystania 
– dodaje burmistrz. 

Szanowni mieszkańcy gminy! Nie było zagrożenia likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu. Próbowano zlikwidować 
tylko nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, którą finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pogotowie finansuje wojewoda 
dolnośląski. Informacje, które ukazały się i ukazują pod hasłem „Ratujmy pogotowie” wynikają z niewiedzy o systemie organizacji opieki 
medycznej w Strzegomiu. 

Pogotowie Ratunkowe w Strzegomiu jest filią Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy i jest wpisane w kontrakt z wojewodą dolnośląskim. 
Tylko w przypadku ogłoszenia przez wojewodę nowego konkursu na sieć pogotowia na terenie Dolnego Śląska byłaby groźba, że Strzegom 
zniknie z mapy wojewódzkiej. Nic nie wskazuje, że wojewoda ogłosi konkurs, dlatego pogotowie w Strzegomiu jest bezpieczne. Staraliśmy 
się o lekarza w pogotowiu, ale to też jest uzależnione od konkursu. Dopóki nie ma konkursu, nie ma szans na lekarza. 

W chwili obecnej nie ma zagrożenia likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu. Wysyłanie takich informacji do społeczności 
Strzegomia służy tylko dezinformacji mieszkańców. 

Burmistrz strzegomia 
zbigniew suchyta 

Opieka dla strzegomian

nie było zagrożenia likwidacji Pogotowia w strzegomiu

- Dziękuję mieszkańcom za wsparcie i cierpliwość. Zapraszam do korzystania – podkreśla burmistrz
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- 4-04-2018 r. ok. godz. 19.35 
na ul. Czerwonego Krzyża dwaj 
mężczyźni spożywali alkohol. 
Następnie jeden z nich dokonał 
dewastacji kosza na śmieci, ko-
piąc go kilkakrotnie. Materiał 
z monitoringu został przesłany 
do Policji.

- 6-04-2018 r. ul. Czerwonego 
Krzyża obok placu zabaw dwaj 
mężczyźni spożywali alkohol. 
Interweniowali strzegomscy po-
licjanci.

13-04-2018 r. ok. godz. 13.20 
na ul. Ofiar Katynia, kierujący 
pojazdem ciężarowym „TIR” nie 
zastosował się do znaku zakazu 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej 

masie całkowitej ponad 3,5t. 
Sprawą zajęła się strzegomska 
policja. 

- 17-04-2018 r. ok. godz. 13.50 
w Rynku kierujący pojazdem 
ciężarowym „TIR” nie zastoso-
wał się do znaku ruch okrężny, 
kontynuując jazdę pod prąd. 
Interweniowali policjanci z sekcji 
ruchu drogowego z Świdnicy. 

- 17-04-2018r. ok. godz. 15.40 
w Rynku kierujący pojazdem 
osobowym, będąc na wysokości 
przejścia dla pieszych ominął 
starszego mężczyznę, który był 
na środku tego przejścia. Sprawa 
z zapisem z monitoringu trafiła do 
Komisariatu Policji w Strzegomiu.

Przypominamy, że wszyst-
kie osoby chcące wymienić 
piec przy wsparciu gminy, 
mają czas jeszcze tylko do 30 
kwietnia 2018 r. na złożenie 
ankiety. Kompletne wnioski 
przyjmowane są do 30 paź-
dziernika 2018 r. Przypo-
mnijmy, że mieszkańcy, którzy 
zdecydują się na wymianę 
szkodliwych dla środowiska 
źródeł ciepła na nowe, mogą 
liczyć na dofinansowanie ze 
strony gminy w kwocie nie-
przekraczającej 50% wartości 

kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej jednak niż 4 000 zł. 
Wniosek o udzielnie dotacji 
dostępny jest: w Wydziale 
Gospodarki  Komunalnej , 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu (I piętro, pok. nr 26).
na www.bip.strzegom.pl   w 
zakładce «Uchwały Rady» 
oraz na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakładce 
«Wymiana pieców» ( w tym 
wniosek w formie edytowal-
nej). 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Harmonogram zbierania życzeń do projektu scalenia gruntów 
wsi Godzieszówek, Granica i Tomkowice

Data Numer  
kompleksu Lokalizacja Godziny

07.05.2018 
poniedziałek KOMPLEKS 1 Świetlica wiejska 

w Granicy 10.00-18.00

08.05.2018 
wtorek KOMPLEKS 2 Świetlica wiejska 

w Granicy 9.00-17.00

09.05.2018 
środa KOMPLEKS 3 Świetlica wiejska 

w Granicy 9.00-17.00

10.05.2018 
czwartek KOMPLEKS 4 Świetlica wiejska 

w Granicy 9.00-17.00

11.05.2018 
piątek KOMPLEKS 5 Świetlica wiejska 

w Granicy 9.00-14.00

14.05.2018 
poniedziałek KOMPLEKS 11 Świetlica wiejska 

w Godzieszówku 10.00-18.00

15.05.2018 
wtorek KOMPLEKS 12 Świetlica wiejska 

w Godzieszówku 9.00-17.00

16.05.2018 
środa KOMPLEKS 13 Świetlica wiejska 

w Godzieszówku 9.00-17.00

21.05.2018 
poniedziałek KOMPLEKS 6 Świetlica wiejska 

w Tomkowicach 10.00-18.00

22.05.2018 
wtorek KOMPLEKS 7 Świetlica wiejska 

w Tomkowicach 9.00-17.00

23.05.2018 
środa KOMPLEKS 8 Świetlica wiejska 

w Tomkowicach 9.00-17.00

24.05.2018 
czwartek KOMPLEKS 9 Świetlica wiejska 

w Tomkowicach 9.00-17.00

25.05.2018 
piątek KOMPLEKS 10 Świetlica wiejska 

w Tomkowicach 9.00-14.00

Str zegomian ie o sob ie….. Okiem miejskiego monitoringu

mieszkańcu, wymień piec!

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Eryk Bendig, nauczyciel wychowania fizycznego w PSP nr 2 
i ZSO w Strzegomiu, trener piłki siatkowej w AKS-ie Strzegom

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Strzegom od urodzenia z przerwą na Wrocław 
Hobby: motocykle, narty, windsurfing, pływanie i piłka siatkowa. Choć głównie 
to sztuki walki, które trenowałem od dziecka
Największy sukces: od razu na myśl przychodzi mi rywalizacja sportowa, a 
trochę tego było. Osiągając jeden sukces, zmierzam do następnego. W tym 
przypadku podeprę się cytatem Les Browna „podejmując nowe wyzwania, 
odkrywamy w sobie umiejętności, których istnienia nigdy nie podejrzewali-
śmy”.

Największa porażka: z natury jestem optymistą, a każda porażka to nowe doświadczenie
Największe marzenie: mam wiele marzeń od podróżniczych po sportowe. Marzenia są po to, by się spełniały…. 
Książka czy film: książka - nie jestem zwolennikiem powtarzania książek, ale do Piekary czy Sapkowskiego na pewno 
wrócę
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym, żeby: Strzegom miał dostęp do morza!
Co podoba się Panu w Strzegomiu?: Strzegom jest miastem, które rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Przybywa 
baz sportowo – rekreacyjnych. Podoba mi się położenie geograficzne miasta. Jest blisko do największych atrakcji re-
gionu. W jeden dzień można zrealizować wycieczki rowerowe po ruinach zamków. I oczywiście pojechać na narty
Co denerwuje Pana w Strzegomiu?: Miasto jako miasto nie denerwuje mnie, ale zawsze znajdzie się odsetek ludzi, 
którzy zamiast spożytkować energię na swoje pasje, są nieżyczliwi i zazdrośni wobec innych. Powinniśmy dawać 
więcej uśmiechu i dobra, bo to zawsze powraca.

W maju br. nastąpi zbieranie 
życzeń uczestników scalenia 
gruntów wsi Godzieszówek, 
Granica i Tomkowice.

Terminy:
– od 7 maja 2018 r. do 11 maja 

2018 r. w świetlicy wiejskiej 
w Granicy

– od 14 maja 2018 r. do 16 maja 
2018 r. w świetlicy wiejskiej w 
Godzieszówku

– od 21 maja 2018 r. do 25 maja 
2018 r. w świetlicy wiejskiej w 
Tomkowicach.
Odbędą się indywidualne 

spotkania uczestników scalenia 

z geodetą projektantem oraz 
pracownikami DBGiTR we 
Wrocławiu.

W ramach zbierania wnio-
sków – życzeń właściciele 
gruntów mogą wnosić mię-
dzy innymi o uregulowanie 
spraw dotyczących regulacji 
granic działek siedliskowych, 
zniesienie współwłasności na 
gruntach rolnych, zwiększenie 
lub pomniejszenie powierzchni 
gospodarstwa.

Na podstawie złożonych ży-
czeń będzie opracowany projekt 
scalenia gruntów.

kiedy scalenie gruntów? 

Wydział realizuje zadania 
z zakresu gospodarowania 
gminnym zasobem nierucho-
mości tzw. ” mieniem komu-
nalnym” oraz planowaniem 
przestrzennym nieruchomości 
położonych w granicach admi-
nistracyjnych gminy Strzegom 
(czyli terenu miasta Strze-
gomia oraz 22 wiosek), a w 
szczególności :
- realizuje wnioski najemców 
komunalnych lokali mieszkal-
nych lub użytkowych w zakre-
sie wykupu na własność,
- zajmuje się regulacją stanów 
prawnych w zakresie dzierżawy 
i najmu gruntów gminnych 
pod ogródkami, komórkami, 
garażami użytkowanymi przez 
osoby fizyczne,
- realizuje procedury przetar-
gowe gminnych nieruchomości 
w zakresie zbycia, oddania w 
użytkowanie wieczyste oraz 
oddania w najem lub dzierżawę 
wolnych nieruchomości nieza-
budowanych i zabudowanych 
( gruntów rolnych , gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową , usługową, pro-
dukcyjną , lokali użytkowych, 
komórek garaży lub innych), 
- użytkownicy wieczyści grun-
tów uzyskają informacje w 
zakresie wysokości opłat rocz-
nych z tego tytułu, udzielenia 
bonifikaty, przesunięcia ter-
minu płatności, aktualizacji 
opłat rocznych jak również w 
temacie zasad przekształcenia 

prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności, 
- prowadzi sprawy z zakresu 
wykonania prawa pierwokupu 
nieruchomości niezabudowa-
nych ,
- zajmuje się nabyciem nieru-
chomości do gminnego zasobu 
od osób fizycznych i prawnych 
np. pod place zabaw, świetlice 
wiejskie, parkingi , poszerzenie 
dróg gminnych oraz innych 
inwestycji gminnych,
- wydaje oświadczenia – zgody 
na prawo do dysponowania 
gruntem na cele budowlane w 
zakresie wykonania prac budow-
lanych na gruntach gminnych, 
np. pod budowę wygrodzeń 
przez wspólnoty mieszkaniowe, 
pod pojemniki na segregowanie 
odpadów komunalnych, 
- właściciel budynku mieszkal-
nego, usługowego lub o innym 
przeznaczeniu już na etapie 
projektowania, w trakcie budo-
wy lub dla istniejącego budynku 
załatwi formalności związane z 
nadaniem lub zmianą numeru 
porządkowego, 
- inwestor, który musi uzy-
skać zgodę gminy na wejście 
na grunt gminny w wydziale 
uzyska zezwolenie na czasowe 
zajęcie nieruchomości, 
- właściciel nieruchomości, do-
konujący podziału geodezyjne-
go nieruchomości położonej na 
terenie gminy Strzegom uzyska 
opinię o zgodności podziału z 
ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego jak i decyzję zatwierdza-
jącą ten podział, 
- wydział wydaje również za-
świadczenia, wypisy i wyrysy 
z miejscowego planu oraz stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzegom,
- prowadzi rejestry miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz wniosków 
o ich sporządzenie lub zmianę,
- wydaje zaświadczenia o zgod-
ności inwestycji z ustaleniami z 
ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego,
- przygotowuje i realizuje 
uchwały Rady Miejskiej w 
Strzegomiu o przystąpieniu do 
opracowania lub zmiany miej-

scowego planu lub studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Strzegom, 
- prowadzi postępowania ad-
ministracyjne w zakresie usta-
lenia wysokości jednorazowej 
opłaty planistycznej- tzw. „ren-
ty planistycznej”, która jest 
naliczana w przypadku zbycia 
nieruchomości niezabudowa-
nej położonej na terenie gminy 
zbytej przed upływem pięciu 
lat od dnia wejścia w życie 
nowych ustaleń miejscowego 
planu, 
 - opiniuje wnioski o udzie-
lenie koncesji na eksploatację 
złóż w zakresie przeznaczenia 
nieruchomości w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wydział Gospodarki nieruchomościami
Czym się zajmują urzędnicy w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Strzegomiu?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
II piętro Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (ul. Rynek 38),
Pokoje nr 34 i 35. Nr telefonu: 74 8560-541 (naczelnik), 74 8560-542, 74 8560-543 
(gospodarka nieruchomościami), 74 8560-572 (planowanie przestrzenne).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego mieści się na II piętrze Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Naczelnikiem wydziału jest 
Beata Dudzińska. 
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*  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  *

KWIECIEŃ – MAJ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

22.04-28.04 Przy 
Fontannie

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

29.04 – 05.05 Vitrum Al.Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/632-38-28

06.05 – 12.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Mieszkańcy gminy Strzegom 
mogą wyszukać informacji 
o dokumentacji osobowej i 
płacowej pracodawców prze-
chowywanej  w archiwach 
pańs twowych ,  u r zędach 
adminis t rac j i  centra lnej  i 
terenowej oraz u przedsię-
biorców i innych przecho-
wawców, którzy prowadzą 
w tym zakresie działalność 
gospodarczą, korzystając z 
bazy na stronie internetowej 
www.ap.wroc.pl/dokumenta-
cja-osobowa-i-placowa
Ponadto poszukujący do-

kumentów osobowych i pła-
cowych  ma ją  moż l iwość 
skontaktowania s ię z Ar -
ch iwum Państwowym we 
Wrocławiu lub podległymi mu 
oddziałami, poniżej adresy 
jednostek:
- Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 
50-215 Wrocław, email: se-
kretariat@ap.wroc.pl, tel. 71 
32 88 101, 71 32 88 395,
- Oddział w Jeleniej Górze, 
ul. płk. Wacława Kazimier-
skiego 3,  58-500 Jelenia 
Góra, email: jgora@ap.wroc.

pl, tel. 75 64 49 940,
- Oddział w Kamieńcu Ząbko-
wickim, Plac Kościelny 4, 57-
230 Kamieniec Ząbkowicki, 
email: kamieniec@ap.wroc.
pl, tel. 74 81 73 540,
-  Oddz ia ł  w  Legn icy,  a l . 
Marszałka J. Piłsudskiego 
1, 59-220 Legnica, email: 
legnica@ap.wroc.pl, tel. 76 
85 63 478,
-  Oddz ia ł  w Bo les ławcu, 
ul .  Bankowa 6 B, 59-700 
Bolesławiec, email: bolesla-
wiec@ap.wroc.pl, tel. 75 73 
83 403.

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

nowości w 
TV strzegom
- Relacja z „Dnia Sołtysa” w 

Goczałkowie
- Realizacja projektu „Szlak 

Kamienia” w Horicach
- Wystawa artystów ASP w 

Strzegomiu
- Dzień Ziemi w PSP nr 4

Gdzie szukać dokumentów osobowych i płacowych?

Nikogo chyba nie trzeba 
przekonywać do tego, że Góra 
Krzyżowa w  Strzegomiu to 
jedno z ulubionych miejsc spa-
cerów mieszkańców. W  ostat-
nim czasie, z  inicjatywy To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, mieszkańcy 
wspólnie sprzątali ten teren. Ale 
to nie wszystko. Odnowiono 

również tablice informacyjne 
oraz ławki, które znajdują się 
na ścieżce przyrodniczo-edu-
kacyjnej, prowadzącej na szczyt 
góry. – Cieszymy się, że wraz 
z rozkwitającą przyrodą na wio-
snę, robi się ładniej także i  tu. 
Tym bardziej, że Krzyżówka to 
zielone płuca naszego miasta – 
mówią strzegomianie. 

Od maja będą obowiązywały 
zniżki dla osób korzystających 
z basenu i kompleksu saun na 
terenie Delfinka w Strzegomiu.

Cena wszystkich biletów 
za godzinny pobyt w basenie 
będzie obniżona o 1 zł. W 
przypadku saun godzina po-
bytu zostanie obniżona o ok. 2 

zł – ze względu na naliczanie 
minutowe. 

Dodatkowo informujemy, że 
w okresie od 28 kwietnia do 6 
maja br. – z wyjątkiem 3 maja 
– strzegomski Delfinek będzie 
czynny dla wszystkich chętnych 
w godz. 9.00-22.00. Serdecznie 
zapraszamy.

Porządki na Górze krzyżowej

zniżki na Delfinku

Tr wają prace związane z 
przebudową dróg gminnych 
w Rogoźnicy, w ramach re-
alizowanej inwestycji pn. 
,,Przebudowa dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w 
Rogoźnicy”. 

Przebudowane zostaną ul. 
Cicha, ul. Kościuszkowców i 
ul. Osiedle. Mieszkańcy tych 
ulic mówią zgodnie: wreszcie 
się doczekaliśmy! 

Ulice te – o nawierzchni 
szutrowej - nie były remon-
towane od czasów woj-
ny. W praktyce nie 
nadawały się do 
bezpiecznej jaz-
dy samochodem. 
Większy opad 
deszczu powo-
dował olbrzymie 
problemy komu-
nikacyjne. Teraz w 
końcu się to zmieni. 

- W zakres realizowanych 
prac wejdzie budowa odcinka 
sieci kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowa istniejących 
przyłączy kanalizacji desz-
czowej, które będą służyć do 
odprowadzenia wód opadowych 
z powierzchni utwardzonych. 
Wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia jezdni z mieszanki 
mineralno – bitumicznej, za-
mknięta obustronnym krawęż-
nikiem betonowym oraz na jed-
nym z odcinków drogi zostanie 

ułożona kostka be-
tonowa. Wykonany 

zostanie również chodnik 
oraz zostaną przebudowane 
istniejące zjazdy – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i 
Wsi w UM w Strzegomiu.

Zakończenie budowy plano-
wane jest do końca czerwca br. 
Całkowity koszt robót wynosi 
1,26 mln zł. Inwestycję realizuje 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów.

red

Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej może być powierzone 
małżonkom lub osobie niepozo-
stającej w związku małżeńskim, 
jeżeli te osoby spełniają następujące 
warunki:
•	 dają	rękojmię	należytego	spra-

wowania pieczy zastępczej,
•	 nie	 są	 i	 nie	 były	 pozbawio-

ne władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona ani zawieszona,

•	 wypełniają	obowiązek	alimen-
tacyjny – w przypadku, gdy taki 
obowiązek w stosunku do nich 
wynika z tytułu egzekucyjnego,

•	 są	zdolne	do	sprawowania	wła-
ściwej opieki nad dzieckiem, co 

zostało potwierdzone zaświad-
czeniem lekarskim o stanie 
zdrowia wystawionym przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz opinią o posia-
daniu predyspozycji i motywacji 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka wy-
stawioną przez psychologa, 
który posiada co najmniej wy-
kształcenie wyższe magisterskie 
na kierunku psychologia oraz 
2 - letnie doświadczenie w 
poradnictwie rodzinnym,

•	 przebywają	na	terytorium	Rze-
czypospolitej Polskiej.

Kandydaci na rodziny zastęp-

cze uczestniczą w bezpłatnym 
szkoleniu organizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świdnicy.
Zadaniem rodziny zastępczej 

jest stworzenie dziecku lub dzie-
ciom warunków właściwych do 
prawidłowego rozwoju zarówno 
fizycznego, psychicznego, jak i 
społecznego m.in. poprzez za-
pewnienie dzieciom prawidłowej 
edukacji, rozwoju zainteresowań, 
zagwarantowanie odpowiednich 

warunków bytowych, organizacji 
czasu wolnego oraz wypoczynku.

Na każde dziecko umieszczone 
w rodzinie zastępczej przyznawana 
jest comiesięczna pomoc pieniężna 
na jego częściowe utrzymanie. 
Zapewniana jest według potrzeb 
pomoc, m.in.: psychologa, radcy 
prawnego, pedagoga i pracownika 
socjalnego. Rodzinę zastępczą na 
ich wniosek obejmuje pomocą 
koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej.

ulice w remoncie

rodzice zastępczy poszukiwani

Ulice te nie były remontowane od czasów wojny. Nie nadawały się do bezpiecznej jazdy samochodem

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej dla dzieci, zapraszamy 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 
16/8, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15, tel. 74/ 857-
45-47 lub 74/ 857-45-23.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na 
rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych 
z terenu powiatu świdnickiego.
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W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu 14 kwiet-
nia br. odbył się jubileusz 
50-lecia pożycia małżeń-
skiego państwa Bronisławy i 
Jana Lecnarów z Kostrzy. 

W uroczystości wziął udział 
burmistrz Strzegomia, który 
złożyły jubilatom serdeczne 
życzenia oraz wręczył dyplomy 
i upominki.

Minęło właśnie pół wieku od 
chwili, kiedy państwo Lecnaro-
wie połączyli swój los. Jubilaci do-
chowali przysięgi małżeńskiej, bo 
przecież „miłość jest dawaniem 
- nie braniem, budowaniem – nie 
niszczeniem, zaufaniem – nigdy 
zwodzeniem, cierpliwym zno-
szeniem i wiernym dzieleniem 
każdego sukcesu i każdego smut-
ku”. Z okazji jubileuszu urząd w 
dowód społecznego uznania dla 
trwałości małżeństwa i rodziny 
wystąpił do prezydenta RP o wy-
różnienie jubilatów medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie.

red

1. Organizatorem akcji jest 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Nadleśnictwo Jawor oraz Za-
kład Gospodarki Komunalnej 
w Strzegomiu.

 2. Cel akcji: zachęcenie spo-
łeczeństwa do zbiórki surowców 
wtórnych i segregacji odpadów 
w gospodarstwach domowych, 
jak również zwrócenie uwagi 
na potrzebę zachowania lasów 
i zieleni miejskiej; rozbudze-
nie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Strzegom, 
troska o środowisko natural-
ne, zwiększenie powierzchni 
terenów zielonych, promocja 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych, 
poprawa estetyki otoczenia, 
walka ze smogiem. 

3. Przedmiotem akcji jest 

prawidłowe postępowanie z 
odpadami wytworzonymi na 
terenie gminy oraz przekazania 
do recyklingu:

- makulatura - opakowania 
z papieru i tektury , kartony, 
gazety, czasopisma, książki, 
kalendarze, papierowe torby 
na zakupy, 

- kompletny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
(pralki, zmywarki, kuchenki, 
monitory, telewizory)

- drobny sprzęt elektryczny i 
elektroniczny : komputery, że-
lazka, odkurzacze, suszarki itp. 

- tworzywa sztuczne - opa-
kowania z tworzyw sztucznych, 
plastikowe opakowania po 
żywności, itp.

4. Nagrodzenie postawy eko-
logicznej mieszkańców będzie 

polegało na wręczeniu sadzonki 
drzewka za dostarczenie :

- 3-5 kg makulatury: 2-3 
sadzonki drzewka

- za lodówkę, pralkę itp.: 4 
sadzonki drzewka

- za 10 baterii -1 sadzonka 
drzewka

- za odkurzacz, telewizor, 
komputer, monitor: 3 sadzonki 
drzewka, 

- za suszarkę, żelazko, drobny 
sprzęt elektryczny: 2 sadzonki 
drzewka

- tworzywa sztuczne - opa-
kowania z tworzyw sztucznych, 
plastikowe opakowania po 
żywności np.: jogurtach, mar-
garynach, butelki PET, opako-
wania po kosmetykach, płynach 
do mycia i chemii gospodarczej, 
plastikowe koszyczki po owo-

cach itp. - metale – opakowania 
metalowe, puszki po konser-
wach, napojach, piwie, metale 
żelazne i nieżelazne, garnki 
metalowe, druty, pokrywki 
do słoików, kapsle, metalowe 
nakrętki, drobny złom żela-
zny- worek 120 l: 3 sadzonki 
drzewka

5. W akcji mogą wziąć udział 
instytucje oraz osoby indywidu-
alne z terenu miasta i gminy.

 7. Odbiór sadzonek nastąpi 
bezpośrednio w miejscu zor-
ganizowanej akcji, na parkingu 
OSIR w Strzegomiu, ul A. 
Mickiewicza 2.

8. Czas i miejsce trwania 
akcji: 27 maja 2018 r . od godz. 
11.00 do 15.00, parking OSiR, 
ul. A. Mickiewicza 2.

W ostatnich dniach na placu 
zabaw przy ul. Krótkiej usta-
wiono światowidy, dzięki któ-
rym dzieci mogą uczyć się nazw 
i gatunków drzew. – To świetny 
pomysł. Widać, że dzieci bardzo 
to interesuje – mówią rodzice. 
Na podkreślenie zasługuje fakt 
zaangażowania strzegomian 

w troskę o te miejsca. Andrzej 
Czarnota i Dariusz Pestro-
wicz bezpłatnie przekazują 
materiał na naprawę urządzeń 
zabawowych oraz ławek, za co 
serdecznie dziękujemy, a naj-
młodszych wraz z ich rodzicami 
do jak najszczęstszych wizyt na 
placach zabaw. 

są razem od 50 lat

Drzewko za odpady – co trzeba wiedzieć…

nowości i naprawy na placach zabaw

Państwo Lecnarowie otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie i ogromne gratulacje

Odbiór sadzonek będzie w miejscu zorganizowanej akcji, na parkingu OSIR w Strzegomiu

Andrzej Czarnota i Dariusz Pestrowicz bezpłatnie przekazali materiał na naprawę urządzeń oraz ławek

Zezwolenie na prowadzenie 
hodowli i utrzymywanie psów 
ras agresywnych

Osoba będąca posiadaczem 
agresywnego psa powinna pa-
miętać, że ciąży na niej obowią-
zek otrzymania odpowiedniego 
zezwolenia. Zezwolenie wydaje 
burmistrz Strzegomia, jeśli pro-
wadzenie hodowli lub utrzymy-
wanie psa rasy uznawanej za 
agresywną jest na terenie gminy 
Strzegom. Zezwolenie wydaję 
się na wniosek osoby zamierza-
jącej prowadzić hodowlę psów 
agresywnych lub utrzymywanie 
takiego psa.

W tym celu należy złożyć 
dokumenty wymagane przy 
uzyskaniu pozwolenia:
•	 wniosek	 o	wydanie	 zezwo-

lenia na utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną 
(w którym podaje się na-
stępujące informacje: rasa, 
płeć, imię, datę urodzenia, 
oznakowanie psa-tatuaż, 

czip, numer rejestracyjny psa 
w Związku Kynologicznym 
(rodowód, metryka) oraz 
krótki opis w jakich warun-
kach utrzymywany jest pies 
(mieszkanie w bloku, dom z 
ogrodem). 

•	 kopie	rodowodu	lub	metry-
ki,

•	 kopie	 testów	 psychicznych	
psa,

•	 	kopie	ukończonych	kursów	
tresury,

•	 	 dowód	 uiszczenia	 opłaty	
skarbowej (opłata wynosi 82 
zł od zezwolenia)
Wzór wniosku o wydanie ze-

zwolenia na utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną 
jest dostępny na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl 
- karta usługi WKSiW.0143/
K-6/2011 lub w Wydziale 
Obsługi Interesantów pok 15. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w tut. Urzędzie pok. nr 
24 – tel. 74 8560 521- inspektor 
Alicja Czekajło. 

Odpowiada Beata Dudzińska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Co to jest hipoteka?
Hipoteka jest to prawo rzeczowe, które 
daje wierzycielowi zabezpieczenie na 
nieruchomości. Powstaje ona z chwilą do-
konania wpisu w księdze wieczystej. Przy 
umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy z zasobu komunalnego 
gminy Strzegom, ustanawia się hipotekę 
z tytułu pozostałej do zapłaty kwoty za 
wykup mieszkania w przypadku spłaty 
ratalnej oraz z tytułu udzielonej przez 
gminę bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu. 

Kiedy można wykreślić wpis 
hipoteczny?
Wykreślenie wpisu hipoteki można 
dokonać po upływie okresu 5 lat, licząc 
od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz 
po spłacie zobowiązania.

Co zrobić, aby uzyskać dokument ze-
zwalający na wykreślenie hipoteki?
Należy złożyć wniosek o wydanie zezwo-

lenia na wykreślenie hipoteki – formularz 
dostępny na stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl w zakładce „Karty 
Usług – Nieruchomości – formularz 
F-19/WNZ(5) ” lub w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. Do wniosku należy dołączyć 
kserokopię księgi wieczystej prowadzonej 
dla lokalu mieszkalnego oraz opłatę 
skarbową w wysokości 17 zł - dokonaną 
w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
lub na rachunek bankowy gminy Strze-
gom BZ WBK SA O/Strzegom 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229.

W jakim terminie wydane zostanie 
zaświadczenie? 

Zaświadczenie wydane zostanie w 
terminie do 7 dni.

UWAGA!
OTRZYMANE ZAŚWIAD-

CZENIE ZEZWALAJĄCE NA 
WYKREŚLENIE HIPOTEKI NA-
LEŻY UJAWNIĆ W KSIĘDZE 
WIECZYSTEJ PROWADZONEJ 
DLA LOKALU MIESZKALNEGO 
W SĄDZIE REJONOWYM W 
ŚWIDNICY, V WYDZIALE KSIĄG 
WIECZYSTYCH NA UL. OKULIC-
KIEGO 2-4.

UWAGA !!
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o. o. przy ul. Al. Woj. Polskiego 75, 
przypomina, że w związku ze zbliżającym 

się WEEKENDEM MAJOWYM 
odbiór odpadów zmieszanych oraz 

segregowanych ulegnie przesunięciu, 
poczynając tydzień roboczy od 28.04.2018 

(tj. sobota) i kończąc na 05.05.2018 
(tj. sobota). Harmonogram odbioru jest 

dostępny na stronie internetowej www.zuk.
strzegom.pl i na www.strzegom.pl.

Jakie trzeba mieć zezwolenia?

mieszkańcy pytają o… hipotekę

Akt dekoracji dokonany przez burmistrza Strzegomia był oficjalnym przypieczę-
towaniem prawdy o wzorze małżeństwa dla innych, a równocześnie wyrazem 
nadziei, że nadal będą służyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra 
przyszłych pokoleń.

Jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w 
sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt 
zezwolenia nie wydaje się. W takiej sytuacji burmistrz cofa 
wydane wcześniej zezwolenie. W przypadku zmiany miejsca 
prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej 
za agresywną, należy dokonać zmiany zezwolenia. Roz-
strzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia 
zezwolenia, są podejmowane w formie decyzji administracyj-
nej. Rasy psów uznawanych za agresywne: amerykański pit 
bull terrier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog 
amerykański; dog argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa 
Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian karabash; 
moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski.

Strzegomskie place zabaw z każdym rokiem są coraz ład-
niejsze. Jak podkreślają sami mieszkańcy, są to miejsca, w 
których z chęcią czas spędzają najmłodsi strzegomianie. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

strzegomianin: witam panie 
burmistrzu. chcę zapytać, czy 
w projekcie przebudowy Alei 
wojska Polskiego, na odcinku przy 
ogrodach działkowych „kolonii Al. 
wojska Polskiego”, przewidziano 
choć kilka miejsc parkingowych 
dla działkowców, którzy mają tam 
swoje działki? 

Nie. Pieniądze, które otrzy-
maliśmy z polsko-czeskiego 
programu Interreg, są na budowę 
Alei Rzeźb, czyli plenerowego 
muzeum rzeźby granitowej. Zo-
stały zaplanowane 2 parkingi przy 
torach i przy ul. Dworcowej, które 
mają przede wszystkim służyć 
turystom chcącym odwiedzić 
Aleję Rzeźb. Nie było możliwości 
i zgody, by w środku Alei Rzeźb 
powstał parking. Gmina na to 
zadanie otrzymała blisko 568,6 
tys. euro.

mieszkaniec: czy jest w planach 
remont parku nad rzeką i przy 
ul. kasztelańskiej i dodanie go do 
obszaru „Plantów”?

Remont już się rozpoczął w ra-
mach rewitalizacji terenu od Net-
to do ul. Jeleniogórskiej. Będzie to 
piękny teren do wypoczynku, ale 
także do aktywnego spędzenia 
czasu z rodziną i małymi dzieć-
mi. Na projekt ten otrzymaliśmy 
dotację z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Proszę zajrzeć do 
innych wydań naszego biuletynu 
– wiele pisaliśmy na ten temat. 

ela: dzień dobry, chciałam 
zapytać, kto ustala rozkłady jazy 

busów z ulicy leśnej w strzego-
miu? 17 kwietnia br. chciałam 
dostać się do świebodzic w związ-
ku z wizytą u lekarza na godz. 
8.00 rano. na przystanku byłam 
o godz. 7.15, planowany odjazd 
busa to 7.30. czekałam do godz. 
7.55 i byłam zmuszona jechać 
do świebodzic przez świdnicę, 
ponieważ planowy bus do świe-
bodzic nie przyjechał, co koszto-
wało mnie to 7,50 zł. wracając do 
strzegomia, również pojechałam 
przez świdnicę, gdyż kierowca 
tego busa jest niewiarygodny. 
cała ta przyjemność kosztowała 
mnie 15 zł. w czasie oczekiwania 
na busa dowiedziałam się, że 
temu przewoźnikowi często się to 
zdarza. jestem emerytką i nie stać 
mnie na tego typu wydatki. czy 
mogłabym prosić pana burmistrza 
o interwencję w tej sprawię. z 
góry dziękuję. z poważaniem 
strzegomianka. 

Niestety, gmina nie ma wpły-
wu na rozkłady jazdy. Ustalają 
je przewoźnicy i decyduje tu 
koniunktura, kiedy mają klienta. 
Co do nierealizowania planowych 
kursów, wystąpiliśmy o wyjaśnie-
nie zaistniałej sprawy. 

radek: Panie burmistrzu, na 
jakim etapie są sprawy związane 
z programem mieszkanie Plus?

19 kwietnia br. spotkałem się 
w Warszawie z wiceministrem 
infrastruktury i rozwoju oraz pre-
zesem BGK Nieruchomości. My-
ślę, że nasza koncepcja przekonała 
panów do tego, by przyśpieszyć 
realizację zadania w Strzegomiu. 
Oczekuję już na konkretne infor-
macje o tej inwestycji.

barbara: witam panie bur-
mistrzu, chciałam pogratulować 
wspaniałej, miłej, pomocnej i 

wyrozumiałej, a przede wszyst-
kim profesjonalnej obsługi w 
dziale ewidencji ludności pań tam 
pracujących, szczególnie pani do-
roty nowakowskiej. tak powinien 
działać każdy urząd. dziękuję i 
pozdrawiam 

Miło mi, dziękuję bardzo. 

strzegomianin: czy jest w 
planach zagospodarowanie co-
kołu po pomniku bitwy pod le-
nino? jeżeli nie, to zwracam się 
z prośbą, by w tamtym miejscu 
zamontować pomnik marszałka 
józefa Piłsudskiego (np. za 2 lata 
z okazji zwycięstwa w bitwie 
warszawskiej).

zbych: jaki ma pan pomysł na 
pomnik przed małym kościołem? 
może uhonorować kościuszkę? 
może widział pan przedwojenne 
widokówki tego pomnika? myślę, 
że fajnie byłoby nawiązać to tej 
starej formy. 

Będzie ogłoszony konkurs na 
zagospodarowanie tego miejsca. 
Moje osobiste zdanie jest takie, 
że w Strzegomiu jest już dostatek 
pomników. Ja widziałbym w tym 
miejscu fontannę, chociażby taką 
z globem ziemskim, jaką widzia-
łem na ostatnim Święcie Granitu 
Strzegomskiego, ale o tym za-
decydują mieszkańcy. Konkurs 
– ankieta zostanie ogłoszony 
jesienią, kiedy to w urzędzie 
zostanie uruchomiony system 
e-urząd. Będzie można głosować 
za pośrednictwem Internetu – 1 
raz z każdego komputera. 

janusz: witam panie burmi-
strzu. moje pytanie dotyczy moż-
liwości zmiany organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ulic kościuszki 
z bankową. chodzi o to, że bardzo 
ciężko jest wyjechać z ulicy ban-

kowej na kościuszki, zwłaszcza 
zimą, ponieważ ul. bankowa jest 
pod sporą górkę, a samochody od 
rynku jadą ze sporą prędkością 
mimo ograniczenia, a widoczność 
z bankowej jest ograniczona i to 
bardzo, ponieważ jest tam spory 
zakręt. nieraz dochodzi tam do 
nieprzyjemnych sytuacji, a wy-
starczyłoby zrobić ulicę bankową 
jako główną i problem z głowy, 
ponieważ jadący od rynku mu-
sieliby ustąpić pierwszeństwa, a 
także ci jadący z drugiej strony 
ul. kościuszki. Proszę o rozwa-
żenie tej propozycji, a jeśli to po-
trzebne - skonsultować z Policją. 
dziękuję.

Geometria skrzyżowania, jak i 
układ ulic uniemożliwiają zmianę 
organizacji ruchu, a przebudowa 
skrzyżowania nie jest w ogóle 
rozważana. Poza tym panujący 
na ul. Kościuszki ruch jest sporo 
większy niż na ul. Bankowej i ul. 
Niepodległości, a więc zmiana 
pierwszeństwa przejazdu mo-
głaby spowodować niepotrzebne 
zatory i negatywnie wpłynąć 
na bezpieczeństwo pozostałych 
użytkowników ruchu drogowego. 
W związku z tym nie bierzemy 
pod uwagę zmiany organizacji 
ruchu w tym rejonie ul. Ko-
ściuszki. 

Ada: Panie burmistrzu, brawo 
w związku ze zmianą w struktu-
rze osir …w poniedziałek, 16 
kwietnia br. byłam z dzieckiem 
na terenie osir - orlik godzina 
15:00. dziecko chciało pograć. 
boisko zamknięte na klucz… 
Proponuję jeszcze 3 kierownika 
do zatrudnienia.

Mogę tylko przeprosić, jeśli tak 
się zdarzyło. Prawdopodobnie 
nauczyciel po zajęciach szkol-
nych zamknął bramkę. Chwilę 

po godz. 15.00 boisko otworzył 
animator zatrudniony na Orliku. 

komentator: witam, mam py-
tanie dotyczące strony www.aks.
strzegom.pl czy jest to strona 
prywatna? czy prowadzi ją ktoś 
z osir lub um? stan strony, 
informacje na niej zawarte, a 
raczej ich brak, stare komunikaty 
z 2012 roku. czy przy tak fajnej 
infrastrukturze sportowej gminy 
(nowy stadion, baseny, delfinek, 
orliki, do tego można dorzucić 
wkkw w morawie i wiele innych 
obiektów) sportowcy nie zasłu-
gują na taką stronę? w tej chwili 
możemy śmiało konkurować z 
dzierżoniowem, gdzie trenują 
nawet zespoły z lotto ekstra-
klasy, a nie jesteśmy w stanie tego 
pokazać. czy nie może powstać 
strona prezentująca walory spor-
towe miasta i gminy? strona na 
której znalazłyby się w jednym 
miejscu informacje o obiektach 
sportowych, zapleczu hotelowym, 
a przede wszystkim aktualne wy-
niki, wywiady, tabele? informacje 
o godzinach otwarcia obiektów, 
cenniki, informacje o nadchodzą-
cych wydarzeniach? taką stronę 
odwiedzaliby nie tylko miesz-
kańcy gminy, ale też mieszkańcy 
innych gmin, co promowałoby 
miasto. sport w naszym mieście 
zawsze był tematem trudnym, 
ale od czegoś trzeba zacząć. na 
nowo powstała sekcja siatkówki, 
piłkarze grają o awans, młodzi 
judocy cały czas odnoszą sukcesy. 
warto to wypromować i gdzieś 
pokazać, nie tylko wzmianką na 
stronie www.strzegom.pl 

Strona prowadzona jest przez 
wolontariusza, więc trudno wy-
magać pełnego profesjonalizmu. 
AKS szuka osoby chętnej do 
prowadzenia tej strony. 

W strategiach wyższego rzędu 
walczymy o obwodnicę Strzego-
mia, modernizacje dróg woje-
wódzkich i krajowych, poprawę 
jakości komunikacji publicznej, 
lepsze warunki inwestowania dla 
przedsiębiorców – wyjaśnia bur-
mistrz, Zbigniew Suchyta – Czas, 
aby z uwzględnieniem trendów i 

planowanych kierunków rozwoju 
regionu zaplanować przyszłość 
gminy na najbliższe lata. 

Już 21 maja ruszają spotka-
nia konsultacyjno-warsztato-
we dla mieszkańców - siedem 
na terenach wiejskich i trzy w 
Strzegomiu. Każdy z zaintere-
sowanych mieszkańców może 

zatem wybrać dogodny dla siebie 
termin, aby włączyć się w prace 
nad strategią.

Zainteresowane podmioty, 
organizacje pozarządowe, rady 
sołeckie i społeczności poszcze-
gólnych miejscowości już teraz 
zachęcam do analizy potrzeb 
i przygotowywania propozycji 

działań istotnych z ich punktu 
widzenia, o których będziemy 
rozmawiać na spotkaniach kon-
sultacyjno-warsztatowych. 

O przebiegu prac nad strategią 
gminy będziemy Państwa infor-
mować w kolejnych numerach 
gazety oraz na stronie www.
strzegom.pl.

Jakiej gminy chcą mieszkańcy w 2030 roku?
Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju gminy Strzegom

Kilkukrotnie już informowaliśmy państwa o rozpoczęciu prac nad strategicznymi dokumentami projektującymi roz-
wój regionu w perspektywie do 2030 roku. Powstają strategie rozwoju dla całego województwa dolnośląskiego, jego 
południowo-zachodniej części („Sudety 2030”) oraz aktualizacja strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina aktywnie 
uczestniczy w tych działaniach, składając uwagi, propozycje projektów strategicznych, uczestnicząc w konsultacjach i 
spotkaniach roboczych.

Termin spotkania Miejsce  
spotkania

Spotkanie skierowane w 
szczególności do:

21.05.2018r. godz. 
18.00

Jaroszów, Pu-
bliczna Szkoła 
Podstawowa

mieszkańców Bartoszówka, 
Jaroszowa i Ruska

22.05.2018r. godz. 
18.00

Strzegom, Strze-
gomskie Centrum 
Kultury, ul. Pade-
rewskiego 36

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

24.05.2018r. godz. 
18.00

Tomkowice, świetli-
ca wiejska 

mieszkańców Godzieszówka, 
Granicy i Tomkowic

29.05.2018r. godz. 
18.00

Kostrza, świetlica 
wiejska

mieszkańców Kostrzy, Żelazo-
wa i Żółkiewki

05.06.2018r. godz. 
18.00

Strzegom, 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3, 
ul. Brzegowa 1

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

06.06.2018r. godz. 
18.00

Goczałków, świetli-
ca wiejska

mieszkańców Goczałkowa, Go-
czałkowa Górnego i Granicznej

07.06.2018r. godz. 
18.00

Stanowice, świetlica 
wiejska

mieszkańców Międzyrzecza, 
Morawy, Skarżyc i Stanowic

11.06.2018r. godz. 
18.00

Olszany, świetlica 
wiejska

mieszkańców Grochotowa, 
Modlęcina, Olszan i Stawisk

12.06.2018r. godz. 
18.00

Strzegom, sala 
ROD Stokrotka, ul. 
Promenada 1

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

14.06.2018r. godz. 
18.00

Rogoźnica, świetli-
ca wiejska

mieszkańców Rogoźnicy i 
Wieśnicy

Planowany harmonogram prac nad strategią:

Opracowanie diagnozy 
sytuacji gminy

kwiecień-maj 2018 

Spotkania konsultacyjno 
warsztatowe z 
mieszkańcami

maj-czerwiec 2018

Opracowanie 
projektu 
strategii

czerwiec 2018

Konsultacje 
społeczne

czerwiec-lipiec 
2018

Uchwalenie 
strategii przez 
Radę Miejską 
w Strzegomiu 
wrzesień 2018

Opracowanie diagnozy 
sytuacji gminy

kwiecień-maj 2018 

Spotkania konsultacyjno 
warsztatowe z 
mieszkańcami

maj-czerwiec 2018

Opracowanie 
projektu 
strategii

czerwiec 2018

Konsultacje 
społeczne

czerwiec-lipiec 
2018

Uchwalenie 
strategii przez 
Radę Miejską 
w Strzegomiu 
wrzesień 2018
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Pierwszą część obrad zdo-
minowała dyskusja nt. braku 
funkcjonowania w ostatnich 
tygodniach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej 
w Strzegomiu. Wśród gości 
czwartkowej sesji byli: staro-
sta świdnicki – Piotr Fedoro-
wicz, dyrektor szpitala „Lata-
wiec” w Świdnicy – Grzegorz 
Kloc i dyrektor Powiatowego 
Pogotowia  Ratunkowego 
w Świdnicy – Małgorzata 
Jurkowska. O sprawie więcej 
piszemy na str. 1 tego wyda-
nia „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”.

Radni podjęli uchwałę dot. 
przekazania środków finan-
sowych dla Policji. Środki 
finansowe w kwocie 28,8 
tys. zł  pozwolą zapewnić 
dodatkowe patrole Policji 
na terenie gminy, jak rów-

nież dodatkowo zmotywo-
wać funkcjonariuszy pionu 
prewencyjnego do osiągania 
wyższych wyników w służbie 
i wzmocnić bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców. Warto 
wspomnieć, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebodzi-
cach w roku bieżącym prze-
kazała darowiznę w kwocie 
3,8 tys. zł z przeznaczeniem 
na dodatkowe (ponadnorma-
tywne) patrole strzegomskich 
policjantów.

Strzegomscy radni udzie-
lili powiatowi świdnickiemu 
pomocy finansowej w wys. 
5,5 tys. zł na przeprowadze-
nie akcji bezpłatnych badań 
profilaktycznych i konsultacji 
specjalistycznych w Strzego-
miu w dniu 23 czerwca 2018 
roku dla mieszkańców naszej 
gminy. W tym dniu odbędą 

się badania densytometrycz-
ne w kierunku wczesnego 
wykr ywania  osteoporozy, 
konsultacje lekarza specjali-
sty reumatologa oraz lekarza 
rodzinnego w przypadku 
niekorzystnego dla pacjenta 
wyniku badania, porady die-
tetyczki w zakresie zasad pra-
widłowego odżywiania wraz z 
analizą składu ciała, badanie 
wzroku, słuchu, spirometria, 
USG tarczycy, oznaczenie 
poziomu cukru i cholesterolu 
we krwi, pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi.

P r z e g ł o s o w a n o  t a k ż e 
udzielenie pomocy rzeczo-
wej  województwu dolno-
śląskiemu w wysokości 42 
tys. zł z przeznaczeniem na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej w zakresie prze-
budowy drogi wojewódzkiej 
nr 374 w ramach realizacji 

zadania pn. „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 374 
w zakresie budowy ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku 
Strzegom-Wieśnica - etap 
II”. Kwota ta stanowi 60% 
szacowanej kwoty przewi-
dzianej na dokumentację pro-
jektową wynoszącej 70 tys. zł.

Gmina Strzegom wyraziła 
wolę przystąpienia do re-
alizacji projektu w ramach 
Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska-Polska pod 
nazwą: „Świat  Kamienia” 
wraz z par tnerami z Re-
publiki Czeskiej i  Polski, 
a także wyraziła zgodę na 
zawarcie Porozumienia o 
współprac y  n iezbędnego 
do realizacji  projektu. W 
ramach projektu w latach 
2018 – 2021 finansowane 
będą w szczególności konfe-
rencje naukowe i artystyczne, 

plenery rzeźbiarskie, warsz-
taty rzeźby w kamieniu dla 
dzieci i młodzieży, a także 
powstanie portal interneto-
wy „Świat Kamienia”, który 
będzie czesko - polską plat-
formą służącą do wymiany 
informacji i stwarzania bran-

żowych powiązań sieciowych 
w regionie oraz umożliwi 
udostępnianie informacji w 
skali regionalnej, krajowej i 
światowej na temat wydoby-
wanych materiałów oraz ich 
wykorzystania.

red

17 kwietnia br. w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
odbyło się spotkanie, które 
było okazją do podsumowa-
nia najważniejszych osiągnięć 
sportowych w minionym roku 
i uhonorowania „ludzi sportu”. 
Wręczono im (lista wyróż-
nionych poniżej) nagrody, 
statuetki oraz okolicznościowe 
dyplomy.

Przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
radny Cezar y Włodarczyk 
złożył gratulacje nagrodzo-
nym    oraz tym wszystkim, 
którzy wspierają wszelkie dzia-
łania mające na celu rozwój 

i   promocję sportu.   Podzię-
kował zawodnikom, trenerom 
i działaczom za wkładane serce 
w rozwój sportu, za aktywną 

promocję miasta, za ich nie-
przeciętne dokonania, wysiłek 
i zaangażowanie.  

 red

O czym obradowali nasi radni? 

nagrodzono ludzi sportu

Tak jak w roku ubiegłym będą środki na dodatkowe patrole Policji na terenie naszej gminy. Dzięki temu mieszkańcy czują się bezpieczniej

Wyróżnionym wręczono nagrody, statuetki oraz okolicznościowe dyplomy. Zawodnikom, trenerom i działaczom dziękowano za rozwój sportu

Sport odgrywa niezmiennie ważną rolę w życiu społecznym gminy Strzegom, a sukcesy 
sportowców, trenerów i działaczy nie przechodzą bez echa wśród włodarzy. Są przez nich 
dostrzegane i doceniane. 

Wyróżnieni:
Stowarzyszenie „Aktywna Kostrza”: Agnieszka August, Aneta Sączawa
LKS Stragona: Katarzyna Konarska, Marta Wójcik
LKJ Hipologia Strzegom: Mariusz Kleniuk
AKS Strzegom – sekcja judo: Paweł Lasota
Unia Jaroszów: Janusz Zając
AKS – sekcja piłki nożnej: Wojciech Durajczyk, Kamil Lesiński, Marcin 
Morawski, Kacper Słowik
Taekwon-do: Wojciech Dolny
KS Start Strzegom: Edyta Bogacz 
AKS Strzegom – sekcja lekkoatletyki: Justyna Fedyczkowska

Strzegomscy radni spotkali się 12 kwietnia br. na kolejnej 
w tym roku sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, by podjąć 
ważne uchwały dla gminy Strzegom.

Radni przegłosowali również zmiany w budżecie gminy 
Strzegom na rok 2018, podjęli uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz 
przegłosowali uchwałę ws. podziału gminy Strzegom na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji wyborczych.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7kultur A

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi ostatni film Władysława Pasi-
kowskiego, którego premiera miała miejsce w 
marcu 2018 r?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 
na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 
27-28 kwietnia 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane oso-
by zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani te-
lefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Traktorek Florek - nowe 
przygody”
27.04.2018 r. o godz. 17:00 
28.04.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN 
lub ulgowy: 15 PLN
„Plan B”
27.04.2018 r. o godz. 19:00 
28.04.2018 r. o godz. 18.00

Bilet normalny: 18 PLN 
lub ulgowy: 15 PLN
„Bohaterowie Sybiru”
04.05.2018 r. o godz. 17:00
05.05.2018 r. o godz. 16:00
06.05.2018 r. o godz. 16:00
Bilet normalny: 18 PLN 
lub ulgowy: 15 PLN

„Miasto 44”
04.05.2018 r. o godz. 19:30
05.05.2018 r. o godz. 18:30
06.05.2018 r. o godz. 18:30
Bilet normalny: 18 PLN 
lub ulgowy: 15 PLN
„Fantastyczna kobieta” – 
w ramach DKF-u
10.05.2018 r. o godz. 18.00
Bilet: 15 PLN

co w kinie sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

03.05 (czwartek)
Obchody 227. rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja 
10.30 – Msza św. w intencji 
Ojczyzny celebrowana przez 
biskupa pomocniczego die-
cezji  świdnickiej ; kościół 
pw. Zbawiciela Świata i MB 
Szkaplerznej z Góry Karmel
11.50 – Posterunek Honoro-
wy – Uroczysty Apel Pamięci 
– Salwa Honorowa – Złoże-
nie wiązanek i zniczy; skwer 
przy Pomniku 1050. rocznicy 
Chrztu Polski
14.00 – Piknik Majowy w 
stylu country; Park Miejski w 
Strzegomiu (ul. Krótka)

W programie: 
- prezentacje artystyczne sek-
cji muzycznych SCK
- country show w wykonaniu 
zespołu Catawba
- występy zespołów: Ślad i 
Between
- ponadto: wioska indiań-
ska, gry i zabawy dla dzieci 
w stylu western, dmuchane 
zamki, kule wodne, strzelnica, 
przejażdżki konne i bryczką, 
rodzinne konkursy z nagro-
dami, sprzedaż nachosów, 
popcornu oraz waty cukrowej, 
przysmaki z grilla.

red

Podczas spotkań z mło-
dz i e ż ą  w  s t r z egomsk i ch 
szkołach dzieci otrzymują 
flagi. – Prosimy, żebyście wy-
wiesili je na swoich domach. 
Niech biało-czerwona flaga 
będzie symbolem waszego 
sz acunku  do  o j cz y zny  – 
mówi burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Pierwszą szkołą, 
w której  rozdawano flagi 
była Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Olszanach. – To 
świetny pomysł. Wszyscy 
powinni pamiętać o tym, 
żeby mieć flagę. Szczególnie 
podczas świąt narodowych – 
komentowali uczniowie. 

Wsz y s tk i ch  mie szkań-
ców zachęcamy do przesy-
łania zdjęć swoich posesji 
udekorowanych flagami na 

adres mailowy biuletyn@
strzegom.pl. Autorzy zdjęć 

zostaną nagrodzeni bileta-
mi do strzegomskiego kina 

lub wejściówkami na basen 
„Delfinek”. 

strzegomska majówka

Flagi dla młodych strzegomian

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Serdecznie zapraszamy całe rodziny

Edukacja patriotyczna jest bardzo ważna. Strzegomska młodzież dobrze o tym wie 

„Dary Anioła” autorstwa Cas-
sandry Clare to niesamowita 
przygoda, w której każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Dlaczego 
warto ją przeczytać? O tym 
pisze Amelia Kostyk – uczen-
nica kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie.

Jest to świat, w którym wszyst-
ko może się zdarzyć. Fabuła, na 
pierwszy rzut oka przewidywal-
na, nieraz może zaskoczyć czy-
telnika. Czytając, zatapiamy się 
w innym, niebezpieczniejszym, 
fascynującym świecie. Książka 
dla młodzieży, zainteresuje 
niejednego dorosłego! Są tu 
wątki miłosne, kryminalne, 
fantastyczne, a przede wszyst-
kim przez rozdziały przeplata 
się emocjonujący dreszczyk 
grozy! A teraz kilka słów o 
samej książce: Clarissa Frey 
wiedzie normalne, nieco nudne 
i monotonne życie. Młoda ma-
larka z ambicjami i walecznym 
sercem, od lat przyjaźni się 
z Simonem Lewisem, nieco 
„ciapowatym”, zauroczonym 
światem video chłopakiem. 
Wszystko zmienia się w dniu 
szesnastych urodzin bohaterki. 
Chcąc odstresować się, Clary 
i Simon udają się do sław-
nego klubu „Pandemonium”, 
gdzie młodociana artystka jest 

świadkiem zdarzenia, które na 
zawsze zmieni życie jej samej i 
najbliższej rodziny. Reszty nie 
zdradzę. By dowiedzieć się, co 
stało się w klubie i jak to zmieni 
ich życie, trzeba przeczytać tę 
niewiarygodną książkę. Styl, w 
jakim jest napisana, charaktery-
zuje się lekkością. Dialogi poru-
szają, rozbawiają, a nieustanna 
akcja zapiera dech w piersiach. 
Ukazane wątki rodzinne zmu-
szają do refleksji nad naszymi 
relacjami w kręgu rodzinnym. 
Gorąco polecam tę serię. Li-
czę, że spodoba się nawet naj-
wybredniejszym koneserom 
książek, bo przecież „wszystkie 
bajki są prawdziwe”.

“Dary Anioła” c. clare

- „Parallel Dispensations” to 
mój pierwszy oficjalnie wydany 
album. Nagrałem go wraz ze 
wspaniałymi muzykami polskiej 
i europejskiej sceny jazzowej 
i rozrywkowej, w kooperacji 
ze znakomitymi inżynierami 

dźwięku, ale przede wszystkim 
dzięki uprzejmości, dobrej woli i 
niesamowitego wsparcia Leszka 
Możdżera, bez którego nie 
mielibyśmy szans na rejestrację 
mojego autorskiego materiału. 
Płyta została zarejestrowana w 

studiu Leszka, które nosi nazwę 
Biuro Inicjatyw Twórczych 
Teraz Teraz BITTT we Wro-
cławiu. Czuję się dozgonnym 
dłużnikiem Leszka. Dzięki 
niemu nagraliśmy ten materiał – 
opowiada Remigiusz Knapik. 

Szukając inspiracji dla swoich 
kompozycji, artysta sięgnął po 
różnego typu literaturę - od po-
etów doby romantyzmu do nur-
tów bliskich Antoniemu Lange, 

jak i niego samego. - Moje 
utwory to także efekt zachwytu 
dziełami wielkiego malarza ro-
syjskiego Ivana Aivazowskiego. 
Zainspirowały mnie również 
teorie geopolityczne, a także 
nieznane w szerszych kręgach 
tradycje ludowe. Cały album 
jest utrzymany w koncepcji 
metafizycznej, gnostyckiej, ka-
tastroficznej, jak i fatalistycznej 
– mówi artysta. 

kolejny sukces remigiusza knapika
Jego płyta zachwyca. Szukając inspiracji dla swoich kompozycji, artysta sięgnął po różnego typu literaturę od romantyzmu po współczesność

W szkołach gminy Strze-
gom uczniom wręczane są 
flagi narodowe. Wszystko 
to po to, aby promować 
wśród młodzieży postawę 
patriotyczną oraz godnie 
uczcić zbliżające się uro-
czystości majowe. 

Zachęcamy do 
słuchania. Album 
można zakupić 
w serwisie: www.
remigiuszknapik.
bandcamp.com. 
Strona interneto-
wa kompozytora: 
www.remigiuszk-
napik.com. 

Strzegomianin Remigiusz Knapik nie po raz pierwszy zaska-
kuje. Ten utalentowany muzyk wydał właśnie swoją pierwszą 
płytę. - Cały album jest utrzymany w koncepcji metafizycznej, 
gnostyckiej, katastroficznej, jak i fatalistycznej – mówi muzyk.

Obchody tegorocznej Majówki w Strzegomiu wypełnią: 
msza św. w kościele pw. Zbawiciela Świata i MB Szkaplerz-
nej z Góry Karmel, uroczystości pod Pomnikiem 1050. 
rocznicy Chrztu Polski i Piknik Majowy w stylu country. 
Poniżej szczegóły.

W trakcie Majówki strzegomscy samorządowcy będą 
piekli smaczne kiełbaski na grillu. Dochód z grillowania 
będzie przeznaczony dla chorej Oli z Olszan. 
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J u ż  p o  r a z  c z t e r n a s t y 
uczniowie klas III Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 
4 w  Strzegomiu bawili się 
podczas imprezy czytelni-
czej „Noc z  Andersenem”. 
Tym razem uczestnicy spo-
tkali się „Na Olimpie”. Wy-
darzenie miało charakter 
edukacyjno-czytelniczo-
sportowy. 

W otoczeniu antycznej de-
koracji trzecioklasiści obejrzeli 
specjalnie przygotowaną pre-
zentację multimedialną doty-
czącą tematyki mitów. Dzieci 
zapoznały się  z  charaktery-
styką postaci bogów i  odpo-

wiednio się za nich przebrały. 
Podczas zabawy uczniowie 
wzięli udział w Starożytnych 
Igrzyskach Olimpijskich. Za-
poznali się  z  zasadami, jakie 
powinny panować podczas 
igrzysk, składali przysięgę 
olimpijską i  zapaliły znicz. 
Na zakończenie olimpiady 
wzięły udział w zabawach 
zorganizowanych przez Klub 
Taekwondo Taipan. - Głów-
nym celem przedsięwzięcia 
było popularyzowanie czy-
telnictwa wśród dzieci. Za-
proszeni goście, przebrani w 
stroje bogów greckich, czytali 
trzecioklasistom wybrane mity 
z książki Grzegorza Kasdepki „ 
Mity dla dzieci”. Nie zabrakło 

też innych atrakcji: piosenki 
o  mitach, nauki greckiego 
tańca – zorby, przedstawie-
nia teatralnego „Dzień na 
Olimpie” w  wykonaniu Moli 
Książkowych, grupy teatralnej 
działającej przy bibliotece 
szkolnej. Ostatnią niespo-
dzianką, jak co roku, był prze-
pyszny tort – relacjonuje Ka-
tarzyna Kupczyk, koordynator 
wydarzenia. Około północy 
uczniowie ułożyli się do spania 
w sali gimnastycznej. Wszyscy 
uczestnicy zabawy mieli za-
pewniony poczęstunek, który 
został przygotowany przez 
rodziców. Następnego dnia na 
zakończenie imprezy wszystkie 
dzieci otrzymały upominki.

noc z Andersenem
Greccy bogowie w szkole? Tak to jest możliwe, ale tylko podczas „Nocy z Andersenem”

Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach zaprasza na wystawę 
pokonkursową prac plastycz-
nych wykonanych przez dzieci 
w konkursie rodzinnym pod 
tytułem „Ekokukiełka” z wyko-

rzystaniem surowców wtórnych. 
Wystawę można obejrzeć w 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” w Strzegomiu. 
W konkursie udział wzięło 15 
dzieci. 

konkurs „ekokukiełki”

Tradycją PSP nr 3 i PP nr 3  
w Strzegomiu jest gminna 
uroczystość z okazji Świato-
wego Dnia Służby Zdrowia. 
Pracownicy służby zdrowia, 
podejmując misję ratowania 
życia  i  zdrowia drugiego 
człowieka, zasługują na uzna-
nie i szacunek, ponieważ to-
warzyszą ludziom w trudnym 
doświadczeniu choroby cier-
pienia, lęku i osamotnienia.

Dzieci z przedszkola oraz 
uczniowie ze szkoły pod-

stawowej  zaprezentowal i 
się w tańcu, śpiewie oraz 
inscenizacji pt.: ”Czerwony 
Kapturek”. Część artystyczną 
przyjęto gorącymi brawami, 
a dzieci nagrodzono słod-
kimi upominkami. Wszyscy 
zgromadzeni podkreślali, jak 
ważna i trudna jest praca w 
służbie zdrowia. Uroczystość 
dostarczyła niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć, zarówno dla 
gości, jak i organizatorów.

Dla pracowników służby zdrowia kuba na medal

J a k u b 
Abramek 
z  k l a s y 
VII PSP 
w Stano-
wicach do-
szedł do fi-
nału Konkursu 
Matematycznego PANGEA. 
Gratulujemy!

W PSP w Stanowicach swoich 
sił w konkursie spróbowało kil-
kunastu uczniów, którzy, w tym 
roku po raz pierwszy, rozwiązywali 
zadania konkursowe w szkole on-
line, ale jedynie Jakubowi udało 
się dostać do finału. Był jedynym 
reprezentantem ze wszystkich 
szkół podstawowych gminy Strze-
gom. Siódmoklasista odniósł 
sukces, uzyskując tytuł laureata 
oraz brązowy medal. Znalazł sie 
w gronie najlepszych uczniów w 
swojej kategorii w Polsce. 

Konkurs Matematyczny PAN-
GEA, którego patronem mery-
torycznym jest Międzynarodowa 
Szkoła Meridian, rokrocznie prze-
prowadzany jest w wielu krajach 
Europy, także i w Polsce. Ma na 
celu rozwijanie matematycznych 
pasji i odkrywanie talentów. Or-
ganizowany w dwóch etapach: 
szkolnym i finałowym, stanowi 
duże wyzwanie dla adeptów kró-
lowej nauk. 

Dla przedszkolaków było to 
spotkanie, które dostarczyło 
dzieciom wiele radości, zaba-
wy, ale i wyposażyło w wiedzę 
na temat harcerstwa, alpini-

zmu i żeglarstwa. Harcerze 
zademonstrowali wyposażenie 
plecaka, w którym znajdowały 
się przedmioty niezbędne 
do przetrwania w trudnych 

warunkach. Przedszkolaki 
były bardzo zainteresowane 
opowieściami gości. – Bardzo 
nam się podobało. Super być 
harcerzem – mówiły dzieci. 

O swoich marzeniach i pasjach
Przedszkolaki były bardzo zainteresowane opowieściami gości

Przedszkole nr 4 zorganizowało spotkanie z absolwentami z rocznika 2006-2007: Jankiem 
Kubiakiem, Jakubem Nowakowskim oraz Patrykiem Bodzianym. 

– Było rewelacyjnie. Wrażeń i niespodzianek 
było naprawdę dużo. Nasza szkoła zawsze 
czymś zaskoczy – mówi Tymon z klasy III d.

Oto lista osób nagrodzonych:
I miejsce: Zuzanna Kozakiewicz „Słoń”, Lena Fudała „Pies”, Aleksandra 
Dudek „Hawajka”
II miejsce: Maciej Kruk „Smok”
III miejsce: Błażej Wiraszka „Krokodyl”.
Pozostałe prace zostały wyróżnione. Konkurs był przeprowadzony w 
ramach projektu ekologicznego. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
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W kierunku gospodarzy na-
szych wsi popłynęły życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości oraz sukcesów w 
pracy samorządowej na rzecz 
gminy. Ponadto przekazano 
wyrazy uznania za wielkie za-
angażowanie w realizację zadań 
służących poprawie jakości życia 
na wsi. 

- Praca sołtysa nie należy do 
łatwych. Wymaga przede wszyst-
kim dużego zaangażowania i 
poświęcenia. Efekty, które ona 
przynosi są naprawdę wielkie – 
poprzez realizację dużych inwe-
stycji i małych działań. Pokazem 
bardzo dobrej pracy na wsiach 
jest konkurs „Aktywne sołectwa”, 
które niedawno rozstrzygnęliśmy 

i wręczyliśmy nagrody. Tylko 
przyklasnąć i życzyć sołtysom 
wszystkiego dobrego – podkreślał 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Warto wspomnieć, że 
każdy sołtys otrzymał upominki 
od gminy Strzegom i Strzegom-
skiego Centrum Kultury. 

W trakcie uroczystości poin-
formowano o rozstrzygnięciach 
konkursu ogłoszonego przez 
wojewodę dolnośląskiego na 

„Sołtysa Roku 2017”. W gronie 
nominowanych do nagrody były: 
Stanisława Górska - sołtys Ol-
szan i Renata Podkówka – sołtys 
Grochotowa, dzięki którym ich 
miejscowości w ostatnich latach 
przeszły dużą metamorfozę. 
Serdeczne gratulacje. - Bardzo 
dziękuję radzie sołeckiej za przy-
gotowanie spotkania i miłą at-
mosferę – mówi burmistrz.

tW

sołtysi mieli swoje święto 
Każdy sołtys otrzymał upominki od gminy Strzegom i Strzegomskiego Centrum Kultury. Ponadto przekazano wyrazy uznania za wielkie zaangażowanie

Duży wpływ na atrakcyjność 
Goczałkowa ma park, który 
znajduje się w jego centrum. 
Mieszkańcy wsi dążą, aby stał 
się wizytówką ich miejscowo-
ści. Dlatego też każdego roku 
wiosną, która jest dobrym cza-
sem na porządki, przystępują 
do działania. Tak też było tego 
roku, bowiem dnia 14 kwietnia 
miała miejsce akcja „Sprzątanie 
parku” z inicjatywy radnego 
Tadeusza Zarzyckiego, przy 
współpracy szkoły i mieszkań-
ców wsi. A było co robić. Nie ze 

względu na duże zaśmiecenie, 
bo mieszkańcy dbają o czystość 
tego miejsca, a raczej na sporą 
ilość uschniętych gałęzi, które 
należało poobcinać, pozbie-
rać i wynieść. Po ukończonej 
pracy wszyscy zostali zapro-
szeni do wspólnego pieczenia 
kiełbasek przy ognisku oraz 
poczęstunku przygotowanego 
przez radnego. Przy wspania-
łej atmosferze, jaka panowała 
tego dnia, kiełbaski z ogniska 
bardzo smakowały. Za rok 
kolejna akcja.

Park został posprzątany 

Zebranie było także nieoce-
nianą promocją dla Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Wsi 
Tomkowice, Koła Gospodyń 
Wiejskich „Morwa Biała” w 
Jaroszowie oraz zespołu „Olsza-
niacy” , którzy zaprezentowali 
się podczas wydarzenia. Goście 
mieli okazję spróbować pysz-
nych sałatek, pasztetów i gulaszu 

w wykonaniu pań z Jaroszowa. 
Zachwyciły także smakowite 
ciasta i misternie przygotowane 
róże przez Annę Janię z Tom-
kowic. Całości dopełniły skocz-
ne przyśpiewki „Olszaniaków”, 
które wprowadziły wszystkich w 
dobre nastroje. – Było smacznie 
i kolorowo – komentowali bio-
rący udział w zebraniu. 

szlakiem granitu… po strzegomsku
Goście mieli okazję spróbować pysznych sałatek, pasztetów i gulaszu, a także ciast. Było smacznie i kolorowo

Kolejny raz w naszej gminie zorganizowano „Dzień 
Sołtysa”. Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 14 
kwietnia br., było sołectwo Goczałków na czele z sołtysem 
Krzysztofem Grondowskim.

Miłym akcentem muzycznym był występ zespołu „Ślad”, który tworzą bracia 
Andrzej i Rafał Oryńczakowie. 

16 kwietnia br. w Strzegomiu odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”. W 
trakcie spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele 
gmin należących do stowarzyszenia, omówiono sprawy 
związane z działalnością organizacji. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 27 kwietnia 201810

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Chrobry II Głogów – AKS 2:2, AKS – Olimpia Kowary 3:2, AKS – 
Włókniarz 
Mirsk 4:1

1. Apis Jędrzychowice  20 46

2. AKS Granit Strzegom S. A.  20 45

3. Orkan Szczedrzykowice  20 40

4. Chrobry II Głogów  20 36

5. Stal Chocianów  20 32

6. Karkonosze Jelenia Góra  20 31

7. Olimpia Kowary  20 30

8. Włókniarz Mirsk  20 28

9. Orla Wąsosz  20 28

10. Odra Ścinawa  20 28

11. Sudety Giebułtów  20 24

12. Sparta Grębocice  20 21

13. Górnik Złotoryja  20  19

14. Nysa Zgorzelec  20 17

15. Olimpia Kamienna Góra  20 12

16. Górnik Boguszów-Gorce  20 12

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
LKS Wiśniowa – Unia 3:4, Darbor Bolesławice – Unia 4:1
Herbapol – Delta Słupice 1:2, LKS Marcinowice – Herbapol 1:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 14 40

2. Cukrownik/ Polonia Pszenno 14 27

3. Zieloni Łagiewniki 14 26

4. Darbor Bolesławice 14 25

5. Delta Słupice  13 24

6. Unia Jaroszów 14 23

7. Ślężanka Tąpadła 13 21

8. LKS Wiśniowa 14 20

9. Herbapol Stanowice 14 17

10. Czarni Sieniawka 14 13

11. LKS Dobrocin 14 9

12. Wierzbianka Wierzbna 14 7

13. LKS Marcinowice 14 5

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):
Kolejne mecze w tym sezonie:
Zryw Łażany – Huragan 10:0, Huragan – Zieloni Mrowiny 1:4
Sokół – Błyskawica Kalno 3:1, LKS Piotrowice Świdnickie – Sokół 
1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 16 44

2. MKS II Szczawno-Zdrój 17 37

3. Zagłębie Wałbrzych 16 32

4. Zieloni Mrowiny 16 29

5. Nysa Kłaczyna 16 26

6. Tęcza Bolesławice 16 25

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 15 25

8. Sokół Kostrza 16 23

9. LKS Piotrowice Świdnickie 16 19

10. Błyskawica Kalno 16 18

11. Zryw Łażany 16 15

12. Grom Panków 16 12

13. Płomień Dobromierz 16 9

14. Huragan Olszany 16 4

sPort 
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który kraj zostanie mistrzem 
świata?

Chociaż serce mówi, że wygra 
Polska, to jednak obstawiam 
inny kraj. Myślę, że będzie to 
kraj z Ameryki Południowej: 
Brazylia, Argentyna, Kolum-
bia lub Urugwaj. Jak zwykle 
kandydatem do zwycięstwa są 
Niemcy. Stare przysłowie mówi, 
że: „wszyscy grają w piłkę, a 

Niemcy wygrywają”. Dawno 
też nie wygrała Anglia, a Hisz-
pania zawsze jest bardzo groźna. 
Jeśli musiałbym obstawić tylko 
jeden kraj, to postawiłbym na 
Brazylię.

który kraj będzie czarnym 
koniem mś?

Jeśli ma być to „czarny koń”, to 
niech to będzie kraj pochodzący 

z „Czarnego lądu”. Dobry 
wynik powinna osiągnąć 
reprezentacja Nigerii. 
Nigeria od dłuższego 
czasu pokazuje się z 
bardzo dobrej strony, 
a osobiście bardzo 
lubię oglądać mecze 
dobrych reprezentacji 
z Nigerią. Bardzo po-
doba mi się połączenie 
zaawansowania technicz-
nego zawodników z wytrzy-
małością i trochę „siłowym” 
futbolem.

jak spisze się na mundialu 
Polska?

Reprezentacja Polski od kilku 

lat gra dobrze w turnie-
jach, chociaż nie umia-

ła wykorzystać faktu 
dobrych losowań w 
grupach. Ostatnie 
Euro rozpaliło w 
kibicach z Polski 
duże oczekiwania 
i chęć powtórzenia 

wyników z roku 1974 
i 1982. Mam nadzieję, 

że wyjdziemy z grupy i 
wygramy chociaż jeden mecz 
w następnej rundzie. Bardzo 
ciężko będzie nam dotrzeć do 
finału, ponieważ mamy „krótką 
ławkę” zawodników turniejo-
wych na wysokim poziomie.

który piłkarz zostanie naj-
większą gwiazdą mś?

Mam nadzieję, że będzie to 
Polak, chociaż nie Lewandow-
ski czy Milik. Będzie to moim 
zdaniem Piotrek Zieliński. 
Chłopak prezentuje wysoki po-
ziom, a kluczową pozycją przy 
dzisiejszym stylu wygrywają-
cych drużyn są gracze ze środka 
pola i boczni pomocnicy. To oni 
otwierają drogę do zdobycia 
bramek i są na „wagę złota”.

czy robert lewandowski ma 
szansę na koronę „króla strzel-
ców” mistrzostw?

Realnie patrząc na to kto 
zdobędzie koronę, to będzie to 

ktoś, kto dojdzie jak najdalej, 
czyli do finałów mistrzostw i 
po prostu rozegra jak najwięcej 
meczów. Obecne reprezentacje 
startujące na MŚ pokazują 
bardzo wyrównany poziom i 
nie ma już takich zespołów, 
które przegrywają mecze po 
0:7. Skoro powiedziałem, że 
Polska tak daleko nie zajdzie, 
to i w konsekwencji rozegra 
dość mało meczów, a Robert 
Lewandowski strzeli mniej 
bramek od innych. Jednocześnie 
zaznaczam, że bardzo chciał-
bym się mylić, a Robertowi i 
pozostałym zawodnikom życzę 
udanego występu i zdobycia 
medalu.

W piękną i słoneczną niedzie-
lę, 15 kwietnia br. na zbiorniku 
„Rekreacyjny” w Rusku odbyły 
się Zawody Gruntowe – Feeder 
o Mistrzostwo Koła Strzegom 
w kategorii senior. 

Zawody otworzył prezes 
s t r z e g o m -
skiego koła 
T a d e u s z 
Chmieliński, 
który powitał 
wszystkich i 
z apoznał  z 
regulaminem 
zawodów. 

W z awo-
dach uczest-
n i cz y ło  38 
osób, w tym 
28 seniorów. 
Po odprawie 
i losowaniu 
stanowisk, za-
wodnicy udali 
się na wyloso-
wane stano-
wiska. Zawo-
dy trwały od 
godz. 8.00 do 
13.00. Rywa-
lizacja trwała 

do samego końca zawodów.
Po ważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców:
Piotr Szczepanik 910
Jarosław Matyja 500
Jarosław Gzyl 280

red

Piotr szczepanik najlepszy

Do mistrzostw świata w piłce nożnej, które w czerwcu i lipcu 
br. odbędą się na rosyjskich stadionach, pozostało mniej niż 
50 dni. W kilku następnych numerach naszej gazety zadamy 
po 5 pytań strzegomskim kibicom piłkarskim odnośnie 
przebiegu rosyjskiego czempionatu. Dzisiaj czwarty odci-
nek ankiety. Na pytania odpowiada Grzegorz Luszawski, 
członek zarządu spółki OSiR w Strzegomiu. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11

najem garażu w strzegomiu

najem garażu w strzegomiu

Wydział Podatkowy informuje

najem lokalu użytkowego w Olszanach najem garażu w strzegomiu

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ust-
ny, nieograniczony 
na oddanie w najem 
garażu, o pow. 33,00 
m2, położonego w 
granicach działki nr 
1126/2, AM-2, obr-1, w 
Strzegomiu, przy ul. 
Niepodległości 4. Od-
danie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w 
dniu 17 maja 2018 roku, 
o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wy-
woławczą czynszu za 
najem garażu na kwotę 
3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 

stawki czynszu doliczo-
ny zostanie obowiązują-
cy podatku VAT.
Minimalna stawka prze-
bicia wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest 
wpłata wadium w wy-
sokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub 
na konto:
Bank Zachodni WBK 
S.A. O / Strzegom nr 97 
1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 maja 
2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-

sji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone 
przez uczestnika prze-
targu, który wygra 
przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za na-
jem garażu, a wadium 
wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca się 
po zakończeniu prze-
targu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia od-
wołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca 
do przetargu powinna 
posiadać dokument 
potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób 
prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z 

właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędo-
wy określający status 
prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do 
reprezentacji.
W przypadku ustano-
wienia pełnomocnic-
twa przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty 
winny być okazane 
Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetar-
gu.
Stawka czynszu najmu 
ustalona w przetar-
gu wzrastać będzie w 

przyszłości o kwotę o 
jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona 
dla garaży.
Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do 
podpisania umowy naj-
mu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawar-
cia umowy w przypad-
ku wygrania przetargu 
powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przed-
miotem przetargu jest 
wolny od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony 
będzie dla wszystkich 
zainteresowanych do 
oglądania w dniu 14 
maja 2018 roku, w go-

dzinach od 1000 do 
1015.
Szczegółowe informa-
cje związanych z prze-
targiem można uzy-
skać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. Nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji 
podana zostanie w 
sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
Zapraszamy!

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w 
najem garażu, o pow. 23,75 m2, 
położonego w granicach działki 
nr 22, AM-21, obr-5, w Strzego-
miu, przy ul. Jeleniogórskiej 
1 – drugi garaż od zabudowań 
przyległych. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 
maja 2018 roku, o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na kwo-

tę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wyno-
si 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w wyso-
kości 300 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14 maja 2018 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 uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-

pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie w 
przyszłości o kwotę o jaką wzro-

śnie stawka podstawowa usta-
lona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 21 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia przetar-
gu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 14 maja 
2018 roku, w godzinach od 1030 

do 1045 . (garaż ma zdemontowa-
ną bramę wjazdową).
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Należności z tytułu: po-
datków i opłat lokalnych (za 
wyjątkiem podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego, które 
należy wpłacać na indywidu-
alny nr rachunku bankowego 
nadany podatnikowi przez 
gminę Strzegom),  opłaty 
eksploatacyjnej, czynszu 
dzierżawnego,   sprzedaż 
mienia komunalnego oraz 
przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w pra-
wo własności płatne są w 

kasie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu (czynna: ponie-
działek, środa, czwartek w 
godzinach 8.30-15.00, wto-
rek w godzinach 8.30-15.45, 
piątek w godzinach 8.30-
13.30) lub na rachunek ban-
kowy: GMINA STRZEGOM 
BZ WBK S.A. O/Strzegom 
Nr 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229. W przelewie na-
leży podać rodzaj podatku 
(opłaty) oraz okres, którego 
wpłata dotyczy. Zgodnie z art. 
61 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. - Ordynacja podatko-
wa (Dz.U. z 2017r., poz. 201) 
- zapłata podatków przez 
podatników prowadzących 
działalność gospodarczą i 
obowiązanych do prowadze-
nia księgi rachunkowej lub 
podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów następuje 
w formie polecenia przelewu 
(nie dotyczy podatków nie-
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej). 
Zapłata opłaty skarbowej 
przez wszystkie podmioty 

oraz zapłata podatków przez 
mikroprzedsiębiorców może 
nastąpić również w gotówce.  
PRZY WPŁATACH DOKO-
NYWANYCH PO UPŁYWIE 
TERMINU PŁATNOŚCI DO 
KWOTY PODATKU (OPŁA-
TY) NALEŻY DOLICZYĆ 
ODSETKI  ZA ZWŁOKĘ. 
Istnieje możliwość telefo-
nicznego uzgodnienia wyso-
kości odsetek za zwłokę na 
dzień wpłaty pod numerami 
telefonów: 74 8560-509,  
74 8560-510.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza trzeci przetarg ustny nie-
ograniczony na oddanie w najem 
lokalu użytkowego, o pow. 103,25 m2, 
położony w granicach działki nr 1348, 
Olszany 132. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 17 maja 2018 roku, 
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu 
za najem lokalu na kwotę 8,00 zł/m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Pierwszy przetarg na oddanie w najem 
powyższego lokalu ogłoszony na dzień 
14 grudnia 2017 roku zakończył się 
wynikiem negatywnym z uwagi na brak 
oferentów.
Drugi przetarg na oddanie w najem 
powyższego lokalu ogłoszony na dzień 7 
marca 2018 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w wysokości 1.500,00 zł w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
maja 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy Strze-
gom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem komór-
ki, a wadium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu po-
winna posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób prawnych wyma-
gany 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 upraw-
nionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w 
przetargu wzrastać będzie w przyszło-
ści o kwotę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona dla lokali użyt-
kowych.

Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108)
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w 
przypadku wygrania przetargu powo-
duje przepadek wadium.
Lokal użytkowy będąca przedmiotem 
przetargu jest wolny od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Lokal udostępniony będzie dla wszyst-
kich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 
14 maja 2018 roku, w godzinach od 1100 
do 1115 .
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w na-
jem garażu, o pow. 21,89 m2, 
położonego w granicach działki 
nr 22, AM-21, obr-5, w Strzego-
miu, przy ul. Jeleniogórskiej 1 – 
pierwszy garaż od zabudowań 
przyległych. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 
maja 2018 roku, o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 300 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 maja 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnictwa przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie w 
przyszłości o kwotę o jaką wzro-

śnie stawka podstawowa ustalo-
na dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 21 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia przetar-
gu.
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium.
Garaż będący przedmiotem prze-
targu jest wolny od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 14 maja 
2018 roku, w godzinach od 1030 
do 1045 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 
późn. zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu Rynek 38, został 
wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę zgodnie z Zarządze-
niem Nr 107/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 18 kwietnia 
2018 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z 
późn. zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
109/B/2018, 110/B/2018, 111/
B/2018, 112/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 23 kwietnia 
2018 roku.

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 ekologiA w gminie strzegom


