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Strategia 
Przypominamy, że trwają prace 

w sprawie przygotowania Strate-
gii Rozwoju Gminy Strzegom. 
Na stronie internetowej www.
strzegom.pl została utworzona 
specjalna zakładka pod nazwą 
„Strategia Gminy Strzegom 
2030”, w której można znaleźć m.in. informację o terminie kon-
sultacji oraz o postępie w pracach nad tych dokumentem. Za-
interesowane podmioty, organizacje pozarządowe, rady sołeckie 
i społeczności poszczególnych miejscowości już zachęcamy  do 
analizy potrzeb i przygotowywania propozycji działań istotnych z 
ich punktu widzenia. 

Otwarcie basenów
Informujemy, że tegorocz-

ne otwarcie strzegomskiego 
kompleksu basenów odkrytych 
nastąpi 16 czerwca. Baseny 
co roku przyciągają tłumy, 
zarówno strzegomian, jak i 
mieszkańców innych miej-
scowości. Na odwiedzających czekają takie atrakcje jak grota 
sztucznej fali, zjeżdżalnie, trampoliny, siatka do wspinaczki z 
wyspą.  Baseny mają podgrzewaną wodę. Z cennikiem można 
zapoznać się na stronie internetowej www.osir.strzegom.pl. 
Z basenów będzie korzystać od poniedziałku do niedzieli w 
godzinach od 10.00 do 18.00. Zapraszamy! 

Wygrana p. moniki
Monika Kurek z Przedszko-

la nr 2 w Strzegomiu została 
Nauczycielem Wychowania 
Przedszkolnego Roku! Pani 
Monika wygrała dolnośląski 
plebiscyt „Gazety Wrocław-
skiej”. Była bezkonkurencyjna.  
Trzecie miejsce zajęła Natalia Chyłek z Punktu Przedszkolnego 
„Słoneczna Kraina” w Żółkiewce. W ramach plebiscytu wybrano 
również Przedszkole na Medal. Na trzecim miejscu uplasowało 
się strzegomskie Publiczne Przedszkole nr 2.  O wyniku plebiscytu 
zadecydowali, poprzez swoje głosy, czytelnicy gazety. Serdecznie 
gratulujemy.

Strzegom
Wydział Inwestycji 

W tym numerze gazety pre-
zentujemy kolejną komórkę 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Tym razem jest to Wy-
dział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych. Wydział zajmuje 
się m.in.  realizacją inwestycji, a 
także prowadzi postępowania 
przetargowe dla wszystkich 
zadań realizowanych w gminie 
również tych dotyczących za-
kupów, dostaw i usług. 
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Gmina Strzegom
Pomoc zdrowotna 

20 czerwca upływa termin 
składania wniosków o przyzna-
nie pomocy zdrowotnej dla na-
uczycieli.  Z pomocy mogą sko-
rzystać  nauczyciele zatrudnieni 
w wymiarze nie niższym niż po-
łowa obowiązującego wymiaru 
zajęć w szkołach prowadzonych 
przez gminę oraz nauczyciele po 
przejściu na emeryturę, rentę 
lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne.  
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Gmina Strzegom 
Debaty 

Władze gminy Strzegom 
wzięły udział w debatach z 
młodzieżą. Spotkania odby-
wały się w szkołach, a ostatnie 
z nich w Strzegomskim Cen-
trum Kultury. Była to zna-
komita okazja, aby zapytać, 
co młodych ludzi interesuje 
oraz jak postrzegają rozwój 
gminy. Burmistrz zachęcał 
uczniów do aktywności na 
rzecz swojego środowiska. 
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Gmina Strzegom 
Ćwiczenia 
strażaków 

Strażacy ochotnicy z gminy 
Strzegom wzięli udział w specjalnie 
zorganizowanych ćwiczeniach.  
Miały one na celu m.in.: doskonalenie umiejętności prowadzenia, 
kierowania i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie 
interwencyjnym i taktycznym, sprawdzenie stanu gotowości do dzia-
łań sił i środków biorących udział w ćwiczeniach. Szkolenie odbyło się 
w kompleksie leśnym między Kostrzą i Żółkiewką. Ich organizatorem 
był burmistrz Strzegomia i Zarząd  Oddziału Miejsko – Gminnego 
ZOSP RP  w Strzegomiu. Gospodarzem zaś OSP Kostrza.  
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Strzegom 
Święto Granitu

W dniach od 22 do 24 
czerwca odbędzie się Świę-
to Granitu Strzegomskie-
go. Atrakcji nie zabraknie. 
Przed publicznością zapre-
zentują się Big Cyc, Jula, Coma, Robert Rozmus, Agata 
Sobocińska i Ray Wilson. Nie zabraknie także naszych 
lokalnych grup. W ramach Święta zaplanowano również 
m.in. Regionalną Giełdę Minerałów, wystawę malarską, 
akcję „Nasze Zdrowie”, bieg Strzegomska Dwunastka, grę 
miejską „Strzegom – Ekomiasto” oraz inne wydarzenia. 
Zapraszamy!
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Tomkowice 
I rocznica za nami 

Mieszkańcy wsi Tomko-
wice oraz zaproszeni goście 
wzięli udział w uroczysto-
ści I rocznicy odsłonięcia 
Pomnika Pamięci. Obelisk 
„W hołdzie osadnikom z Kresów Wschodnich, okolic 
Krakowa, Rzeszowa oraz innych regionów Polski”, sta-
raniem mieszkańców stanął w centrum wsi w zeszłym 
roku. Biorący udział w uroczystości mieli także okazję 
zobaczyć wystawę pamiątkowych zdjęć. Zgromadze-
ni wzięli udział we mszy św. oraz złożyli kwiaty pod 
obeliskiem. 

 str. 9
Pracownikom Urzędu Miej-

skiego podczas uroczystości, 
które odbyły się 30 maja br., we 
Wrocławiu, towarzyszył bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Zgodnie z treścią 
ustawy „Medal za Długoletnią 
Służbę” jest nagrodą za wzo-
rowe, sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej na rzecz 
lokalnej społeczności. Taki 
medal nadaje prezydent RP.  

– W imieniu własnym i swo-
ich koleżanek dziękuję za to 

wyróżnienie. Praca pracownika 
samorządowego, wbrew wielu 
opiniom nie jest łatwa, bo 
praca z drugim człowiekiem 
wymaga ciągłego samodo-
skonalenia, kompromisów i 
dużej empatii. Mam nadzieję, 
że udaje się nam to wszystko 
łączyć – mówi Andrzej Jaku-
bowski. Uroczystość wręcze-
nia odznaczeń zbiegała się z 
Dniem Samorządowca, który  
obchodzony jest 27 maja. 
- Pragnę złożyć wszystkim 
samorządowcom  serdeczne 

gratulacje i szczere wyrazy 
uznania za dotychczasowe 
osiągnięcia w działalności na 
rzecz rozwoju gminy Strzegom 
i naszego regionu – podkreśla 
burmistrz. – Cieszę się, że 
razem możemy sprawiać, że w 
Strzegomiu żyje się coraz le-
piej i że samorządowcy wszyst-
kich szczebli potrafią razem 
działać i że jest to działanie 
skuteczne, które przekłada się 
na coraz wyższą jakość życia 
mieszkańców – dodaje Zbi-
gniew Suchyta. 

Urzędnicy z medalami!
Sześciu pracowników Urzędu Miejskiego odebrało medale za zasługi 
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W nUmerze:

Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto, obchodzone corocznie 27 
maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku.  Dzień ten nie jest dniem wolnym 
od pracy. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. 

Grażyna Pieprzyk, Iwona Wańcowicz, Aneta Kołodzic-Kudlińska, Edyta Laske, Małgo-
rzata Skalik i Andrzej Jakubowski otrzymali złote i srebrne medale za długoletnią służbę 
z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka. 
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Str zegomian ie o sob ie….. - 8 maja br. o godz. 14.40 
kierujący pojazdem ciężaro-
wym, będąc na skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki-Rynek, nie 
zastosował się do znaku C-12 
ruch okrężny, jadąc „pod prąd” w 
kierunku ulicy św. Anny. Zapis 
z monitoringu został przesłany 
do Policji w Strzegomiu.

- 9 maja br. o godz. 18.45 
w Rynku kierujący pojazdem 
osobowym zaparkował pojazd 
na przejściu dla pieszych tak, że 
całkowicie utrudniał przejście 
pieszym. Sprawa została prze-

kazana wraz z dokumentacją do 
Policji w Strzegomiu.

- 13 maja br. ok. godz. 1.00 
w nocy grupa młodzieży prze-
bywająca w okolicach budynku 
„Karmel”, zaśmieciła miejsce 
publiczne i spożywała alkohol. 
Doszło również do szarpaniny 
pomiędzy nimi. Sprawa została 
zgłoszona na Policję.

- 14 maja br. o godz. 11.15 
patrol Policji został wezwany 
do pojazdów zaparkowanych 
na zakazie zatrzymywania się 
w Rynku.

Okiem miejskiego monitoringu

Zapraszamy do rubryki, w której strze-
gomianie opowiedzą o sobie samych. W 
tym numerze Joanna Dolińska, pedagog, 
nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Stanowicach, aktywnie działająca 
na rzecz młodzieży. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Tomkowice
Hobby: literatura
Największy sukces: synowie Wiktor i 
Adaś
Największa porażka: chyba jeszcze przede 
mną
Największe marzenie: chciałabym zostać 
dawcą np. szpiku 
Książka czy film: zdecydowanie książka 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zleżało 
ode mnie, to chciałabym, żeby: ludzie 
spędzali ze sobą więcej czasu
Co podoba mi się w Strzegomiu? Bazylika 
Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła
Co mnie denerwuje w Strzegomiu? nadmier-
na prędkość i brawura wielu kierowców

Wandale w akcji
To nie pierwszy tego typu przypadek w Strzegomiu. Wandale znowu pozostawili 
po sobie ślady w postaci zniszczeń ogrodzenia boiska przy ul. Koszarowej oraz 
skrzynek z nasadzeniami, które były dumą Domu Dziennego Pobytu „Senior – 
Wigor”. O aktach wandalizmu została już powiadomiona Policja. – Szkoda, że 
sami robimy sobie na 
złość i wyrządzamy 
takie szkody w swo-
im otoczeniu. Mamy 
nadzieję, że spraw-
cy zostaną ukara-
ni – mówią miesz-
kańcy. Apelujemy 
do mieszkańców o 
reagowanie, bo tylko 
tak można sprawić, 
że wandale poniosą 
karę za swoje postę-
powanie. 

15 czerwca 2018 r. o godz. 
13.00  w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu odbędzie się LII sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 2014-2018. 

W pierwszej części obrad na-
stąpi wręczenie nagrody burmi-
strza Strzegomia nauczycielce 
Publicznego Przedszkola Nr 2 
w Strzegomiu oraz nagród dla 
najzdolniejszych absolwentów 
gminy Strzegom.

Sesję zdominuje rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Strzegom za 
2017 rok oraz podjęcie uchwał 
ws. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy Strzegom 
za 2017 rok wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budże-
tu gminy Strzegom za 2017 
rok i udzielenia burmistrzowi 
Strzegomia absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok.

W dniach 11-30 czerwca 
br. zostanie zamknięty prze-
jazd kolejowy stacja Strzegom 
Główny. Na czas zamknięcia 
przejazdu zostanie wprowadzo-
ny objazd zgodny z zatwierdzo-
nym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu.

W dniach 11-25 czerwca br. 
zostanie zamknięty przejazd 
kolejowy w miejscowości Sta-
nowice, ul. Świebodzka. Na czas 
zamknięcia przejazdu zostanie 
wprowadzony objazd zgodny z 
zatwierdzonym projektem tym-
czasowej organizacji ruchu.

zapowiedź sesji absolutoryjnej 

zamknięte przejazdy kolejowe 

Wydziałem kieruje naczel-
nik Katarzyna Cioruń, która 
wyjaśnia, czym zajmują się 
wraz z pracownikami. 

Wydział Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych zajmuje się 
planowaniem i realizacją inwe-
stycji gminnych (z wyłączeniem 
inwestycji drogowych i sieci 
wodno-kanalizacyjnych), a także 
prowadzi postępowania przetar-
gowe podlegające reżimowi usta-
wy prawo zamówień publicznych 
dla wszystkich zadań realizo-
wanych w gminie również tych 
dotyczących zakupów, dostaw i 
usług. Do kompetencji Wydziału 
należy przeprowadzenie całego 
procesu inwestycyjnego związa-
nego z realizacją poszczególnych 
zadań. Realizacja każdej inwesty-
cji rozpoczyna się od uzgodnień 
przedprojektowych i zlecenia 
wykonania dokumentacji projek-
towej. Następnie organizujemy 
przetarg lub zapytanie ofertowe, 
w wyniku których podpisana 
zostaje umowa z wykonawcą. 
Każdy pracownik Wydziału 
koordynuje i nadzoruje przy-
dzielone mu zadania pod kątem 
ich zgodności z zawartą umową, 
obowiązującymi przepisami oraz 
wydanymi warunkami i wytycz-
nymi. Po końcowym odbiorze 
robót przekazujemy obiekt do 
użytkowania. Nie jest to jednak 
koniec realizacji zadania. Nasza 
praca jeszcze się nie kończy, 
ponieważ prowadzimy również 
przeglądy i egzekwujemy od 
wykonawców usuwanie wad i 
usterek w okresie gwarancji i 
rękojmi. Tak naprawdę każde 
nawet najmniejsze zadanie od 
rozpoczęcia do momentu zakoń-
czenia, którym jest podpisanie 
protokołu odbioru pogwaran-
cyjnego obejmuje okres min. 

2 lat, a większością inwestycji 
zajmujemy się średnio przez 
około 8 lat. Do naszych zadań 
należy również weryfikacja i 
planowanie kosztów inwestycji, 
rozliczanie inwestycji zgodnie z 
umową zawartą z wykonawcą i 
umowami o współfinansowanie. 
Prowadzimy również zadania 
inwestycyjne i remontowe pla-
nowane do wykonania w ramach 
funduszów sołeckich.

W tym roku prowadzimy 
bardzo dużą ilość zadań inwesty-
cyjnych - jest ich ponad 50. 

Do najważniejszych mo-
żemy zaliczyć: przebudowę i 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny 
i Starego Miasta w ramach 
rewitalizacji gminy Strzegom, 
przebudowę budynku komu-
nalnego na mieszkania socjal-
ne w Jaroszowie, wykonanie 
elewacji świetlicy wiejskiej w 
Międzyrzeczu, budowę Alei 
Rzeźb, termomodernizację 
5 budynków oświatowych, 

budowę centrum aktywności 
i integracji mieszkańców wsi 
Jaroszów - budynku wielo-
funkcyjnego ze świetlicą w 
Jaroszowie, budowę budynku 
demonstracyjnego -przedszko-
la z oddziałem żłobkowym przy 
ul. Kościuszki w Strzegomiu, 
budowę świetlic wiejskich we 
wsiach Morawa, Żelazów, Go-
czałków Górny. W lutym br. 
zakończyliśmy również budowę 
krytej pływalni Dolnośląski 
Delfinek w Strzegomiu. 

Do zadań powierzonych do 
realizacji naszemu Wydziałowi 
należy również prowadzenie 
postępowań przetargowych dla 

zamówień realizowanych przez 
gminę Strzegom, których war-
tość przekracza 30 tys. euro, reali-
zowanych na podstawie ustawy 
prawo zamówień publicznych. 
Pracownicy Wydziału w opar-
ciu o dostarczone przez inne 
Wydziały UM materiały przy-
gotowują i prowadzą wszystkie 
procedury przetargowe na wyło-
nienie wykonawców robót i usług 
oraz dostawców materiałów i 
sprzętu. Obecnie w Wydziale 
pracuje łącznie osiem osób, w 
tym dwie osoby zajmujące się 
zamówieniami publicznymi oraz 
jeden inspektor nadzoru w bran-
ży konstrukcyjno-budowlanej.

czym zajmuje się Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych?

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  mieści się na 3 
piętrze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w pokojach nr: 42b, 
42 i 43. Z pracownikami Wydziału można skontaktować się pod 
nr telefonów: 74 8560-551 (naczelnik), 74 8560-553, 74 8560-
554, 74 8560-552. 

Z dokładnym planem sesji można zapoznać się na stronie www.strzegom.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce eSesja.
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Ćwiczenia miały na celu m.in.: 
doskonalenie umiejętności prowa-
dzenia, kierowania i koordynacji 
działań ratowniczo-gaśniczych 
na poziomie interwencyjnym i 
taktycznym, sprawdzenie stanu 
gotowości do działań sił i środ-
ków biorących udział w ćwicze-
niach oraz organizację punktów 
czerpania wody na naturalnych 
zbiornikach wodnych oraz wyko-
rzystanie dostępnego sprzętu do 

tankowania samochodów.
OSP Rogoźnica z agregatem 

pompowym Hl – 150 tankowała 
wozy bojowe ze stawu. Jednostki, 
które dowoziły wodę to: OSP 
Granica, Strzegom, Goczałków, 
Stanowice oraz JRG Świebodzice. 
Jednostki, które gasiły pożar to: 
OSP Żelazów, Kostrza, Jaroszów, 
Olszany, Tomkowice, Strzegom, 
Rogoźnica. W trakcie prowa-
dzonych działań okazało się, że 

w odległości około 1 km zloka-
lizowano drugie ognisko pożaru 
lasu. Ćwiczący mieli za zadanie 
odpowiednie przegrupowanie 
sił i środków, żeby zlikwidować 
zagrożenie.

Drugi epizod ćwiczeń: drzewo 
spadło na samochód osobowy i 
uwięziło ludzi w pojeździe, na 
drodze leśnej pomiędzy miejsco-
wościami Wieśnica i Żelazów. 
Drogą radiową zostały powiado-

mione o wypadku OSP Strzegom 
i Rogoźnica, które niezwłocznie 
udały się na miejsce zdarzenia. 
W ćwiczeniach wykorzystano 
pozorantów. Jednostki po stabili-

zacji pojazdu, przy użyciu pilarki 
łańcuchowej pocięły drzewo. Za 
pomocą narzędzi hydraulicznych 
uwolniono osoby z pojazdu, na-
stępnie przekazano je zespołowi 

ZRM. Po dwóch godzinach 
kierownik zakończył ćwiczenia 
odprawą, która miała miejsce na 
prywatnym terenie przy stawie.

red

AktuAlności
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CZERWIEC 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

03.06 - 09.06 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

10.06 - 16.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00 

17.06 - 23.06 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06 

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 

Przypominamy, że 20 czerwca 
2018 r. upływa termin składania 
wniosków o przyznanie pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli. 

Uprawnionymi do korzystania 
z pomocy zdrowotnej są nauczy-
ciele zatrudnieni w wymiarze 
nie niższym niż połowa obowią-
zującego wymiaru zajęć w szko-
łach prowadzonych przez gminę 
Strzegom oraz nauczyciele po 
przejściu na emeryturę, rentę 
lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne (z tych szkół). 

Do wniosku o przyznanie 

zasiłku pieniężnego należy 
dołączyć:
•	 zaświadczenie	 lekarskie	 po-

twierdzające chorobę lub inne 
dokumenty świadczące 

o stanie zdrowia, tj. karta infor-
macyjna, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności;

•	 dokumenty	 potwierdzające	
poniesione koszty leczenia 
(faktury, rachunki, paragony);

•	 oświadczenie	(dotyczące	ostat-
nich trzech miesięcy poprze-
dzających termin złożenia 
wniosku) o średniej miesięcz-

nej wysokości dochodu brut-
to, przypadającego na osobę 
pozostającą z nauczycielem 
w jednym gospodarstwie do-
mowym, lub osobę samotnie 
zamieszkującą.
Wypełniony wniosek należy 

złożyć w Wydziale Obsługi 
Interesanta (lub przesłać pocztą 
na adres Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu) do dnia 20 czerw-
ca 2018 roku. Szczegółowych 
informacji udziela Wydział 
Oświaty, pok. 38, tel. 74/8560-
580. 

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
- Debata samorządowa z młodzieżą 

w SCK
- Przegląd pieśni religijnej w Olsza-

nach
- Rodzice dzieciom – przedstawienie 

teatralne w PP2
- Mistrz świata w LO
- 21. Festyn Dziecięcy już za nami
- 15. Mityng Lekkoatletyczny na sta-

dionie OSiR

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Informujemy, że zmieniły się 
zasady rejestracji działalności 
gospodarczej. Na czym pole-
gają zmiany? 

- Od 30 kwietnia 2018 r. weszły 
w życie nowe zasady rejestracji 
działalności gospodarczej w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) - informuje inspektor 
ds. działalności gospodarczej, 
Małgorzata Woch. - Jeśli oso-
ba rejestruje działalność po raz 
pierwszy, albo minęło 5 lat od 
zakończenia poprzedniej działal-
ności od 30 kwietnia 2018 r., może 
skorzystać z ulgi na start i nie 
płacić składek na ubezpieczenia 
społeczne ZUS przez 6 miesięcy. 
Ulga nie dotyczy ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeśli osoba korzysta 
z ulgi, nie musi opłacać składek 
na ubezpieczenia społeczne, ale 
ma obowiązek zarejestrować się 

do ubezpieczenia zdrowotnego i 
opłacania co miesiąc składek na 
to ubezpieczenie. Po pełnych 6 
miesiącach kalendarzowych osoba 
może skorzystać z innej ulgi – tzw. 
małego ZUS, która pozwala płacić 
przez kolejne 24 miesiące niższe 
składki.

Nowością jest wybór prowadze-
nia tzw. działalności nierejestrowej 
polegającej na drobnej działalności 
zarobkowej osób fizycznych, np. 
dorywczego handlu lub okazjo-
nalnych usług. Jeśli przychody z 
tej działalności nie przekroczą w 
żadnym miesiącu 50 proc. kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, 
działalność ta nie jest uznawana 
za działalność gospodarczą i nie 
będzie trzeba jej rejestrować w 
CEIDG. Dochody z takiej dzia-
łalności są opodatkowane na zasa-
dach ogólnych. Jest przeznaczona 
dla osób, które wykonują działal-
ność osobiście (nie w spółce) oraz 
przez ostatnie 5 lat nie prowadziły 

firmy. Działalność taka nie może 
być objęta wymogiem uzyskania 
koncesji, pozwolenia czy licencji.

Według nowych zasad przedsię-
biorca ma możliwość: 
•	 Zmiany	daty	rozpoczęcia	dzia-

łalności - nowe przepisy pozwa-
lają na zmianę daty rozpoczęcia 
działalności wpisanej we wnio-
sku rejestracyjnym w CEIDG 
(nawet na datę wsteczną). 

•	 Rezygnacji	z	rozpoczęcia	dzia-
łalności - jeśli przedsiębiorca po 
rejestracji firmy z jakichś powo-
dów nie podejmie działalności, 
może złożyć wniosek informu-
jący o niepodjęciu działalności 
gospodarczej.

•	 Zgłoszenia	zawieszenia/wzno-
wienia z datą wsteczną - przed-
siębiorca nie musi (jak do tej 
pory) zgłaszać zawieszenia/
wznowienia firmy przed faktem. 
Teraz może to zrobić później 
(nawet z datą wsteczną), ale 
informacja, którą zgłosi do CE-

IDG powinna zawierać dane 
zgodne z faktycznym stanem 
rzeczy.

•	 Rezygnacji	z	zawieszenia/wzno-
wienia - jeśli przedsiębiorca 
zawiesił/wznowił działalność, 
może również zrezygnować z 
zawieszenia/wznowienia (jeśli 
np. po kilku dniach od wzno-
wienia uzna, że chce jednak 
kontynuować zawieszenie). 
Zgodnie z przepisami przedsię-
biorca nie może zawiesić dzia-
łalności jeśli zatrudnia pracow-
ników na etacie. Nowe zasady są 
łagodniejsze w tym względzie 
i dają możliwość zawieszenia 
firmy w przypadku zatrudnia-
nia pracowników przebywają-
cych na urlopie macierzyńskim, 
urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopie 
wychowawczym i rodzicielskim, 
którzy nie łączą korzystania z 
urlopu rodzicielskiego z wyko-
nywaniem pracy u pracodawcy. 

Jeśli przedsiębiorca składa w 
CEIDG wniosek o zawie-
szenie firmy, nie musi składać 
oświadczenia o niezatrudnianiu 
pracowników (zaznaczać od-
powiedniego pola we wniosku 
CEIDG). Pamiętać należy, że 
ZUS sprawdzi, czy zawieszając 
firmę, przedsiębiorca nie za-
trudnia pracowników.

•	 Zgłoszenia	 zakończenia	dzia-
łalności - przedsiębiorca nie 
musi, jak do tej pory, w ciągu 
7 dnia zgłaszać do CEIDG 
informacji o zakończeniu dzia-
łalności (wniosek o wykreślenie 
z CEIDG). Może to zrobić w 
dowolnym terminie, informacje 
te jednak powinny odpowiadać 
stanowi faktycznemu.

•	 Przywrócenia	działalności	-	na-
wet jeśli przedsiębiorca zgłosił 
do CEIDG zaprzestanie dzia-
łalności (wniosek o wykreślenie 
wpisu), może zgłosić, że zmienił 
zdanie (jest to tzw. rezygnacja z 

zaprzestania działalności) i dalej 
prowadzić działalność. Wów-
czas składa wniosek o zmianę 
wpisu i zaznacza odpowiednie 
pola.

Teraz przedsiębiorca nie musi 
zgłaszać do CEIDG zmiany na-
zwiska. Informacja o zmianie zo-
stanie automatycznie przekazana 
do CEIDG (i do innych urzędów), 
lub np. z powodu uchwały gminy 
o zmianie nazwy ulicy, zmienił 
się adres firmy, o ile będzie to 
możliwe, nowe dane będą automa-
tycznie pobierane przez CEIDG 
z publicznych rejestrów. Jeśli we 
wpisie do CEIDG przedsiębiorca 
podał numer telefonu, CEIDG 
będzie mogła przesyłać informa-
cje „przypominające”, dotyczące: 
daty upływu okresu zawieszenia, 
zakazu prowadzenia działalności, 
uzyskania, cofnięcia, utraty i wyga-
śnięciu uprawnień wynikających z 
koncesji lub zezwolenia.

nasi strażacy się szkolą 
Zadaniem strażaków podczas szkolenia było ugaszenie pożaru lasu w dwóch miejscach naraz oraz uratowanie ludzi z auta, na które spadło drzewo

Ważne dla przedsiębiorców – zmiany zasad rejestracji działalności 

W kompleksie leśnym pomiędzy Kostrzą i Żółkiewką 19 maja br. przeprowadzono ćwi-
czenia, w których wzięli udział nasi strażacy. Ich zadaniem było ugaszenie pożaru lasu w 
dwóch miejscach na raz oraz uratowanie ludzi z auta, na które spadło drzewo. Organiza-
torem szkoleń był burmistrz Strzegomia i Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu. Gospodarzem zaś OSP Kostrza. 
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- Okazało się, że w wielu 
posesjach znajdowało s ię 
mnóstwo niepotrzebnych od-
padów. Mieszkańcy przywo-
zili baterie, makulaturę, sprzęt 
AGD, worki plastikowych 
butelek, itp. Zebrano ponad 
dwie tony odpadów – mówi 
Jolanta Dryja, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Odpada-
mi. Dzięki przeprowadzonej 
akcji zostały one zagospoda-
rowane w sposób bezpieczny 
dla środowiska. W zamian za 
odpady rozdano ponad 1000 
sadzonek. Były to sadzonki 
świerka, sosny, modrzewia, 
dębu, jarzębiny i brzózek. 
Akcja cieszyła się dużym po-
wodzeniem. Przedstawiciele 
Nadleśnictwa Jawor podczas 
akcji szerzyli również świa-
domość mieszkańców na 

temat przyrody i krajobrazu 
otaczającego nas środowiska 
rozdając ciekawe informatory. 
Dużym powodzeniem cieszy-
ła się również bramka do gry 
przygotowana przez firmę 
ENERIS Ochrona Środowi-
ska, gdzie dzieci z rodzicami 
uczyli się do jakiego pojem-
nika wrzucać wybrane frakcje 
odpadów. Dzieci w zamian za 
udział w grze otrzymywały 
książeczki do kolorowania. 
Pracownicy ZUK sprawnie 
ważyli , zapisywali masę i 
rodzaj zebranych odpadów i 
umieszczali je w specjalnie 
przygotowanych kontenerach. 
Mieszkańcy odchodzili z sa-
dzonkami zadowoleni. Dzię-

kujemy za udział w naszej 
akcji wszystkim mieszkańcom 

oraz Nadleśnictwu 
Jawor, firmie 

ENERIS Ochrona Środowi-
ska i ZUK w Strzegomiu. 

Drzewka za odpady
Mieszkańcy odchodzili z sadzonkami zadowoleni. W zamian zebrano ponad dwie tony odpadów

Spółka Wodociągi i Kanaliza-
cja zrealizowała właśnie zadanie 
pn. „Modernizacja sieci wodo-
ciągowej DN 250 żel. metodą 
krakingu statycznego od SUW 
w Olszanach do ul. Olszowej w 
Strzegomiu”. 

Prace przebiegały bez więk-
szych problemów, dlatego też 
zostały wykonane i ukończone 
zgodnie z podpisaną umową na 
roboty budowalne. Wykonawcą 
robót była firma HYPMAR 
z Modlęcina. Wartość zada-
nia to kwota 1.845.000,00 zł. 

W miejsce starego żeliwnego 
rurociągu przeciągnięty został 
nowy rurociąg ze wzmocnioną 
powierzchnią zewnętrzną, która 
zabezpiecza nowo powstały 
rurociąg przed uszkodzenia-
mi. - Dzięki zrealizowaniu tej 
inwestycji pozyskaliśmy nowy 
odcinek kolejnej magistrali o 
długości 3,0 km, która zapew-
ni dostawę wody mieszkań-
com Strzegomia i 12 wiosek 
w przypadku awarii magistrali 
DN 400 PVC – mówi Dorota 
Borkowska, prezes spółki. 

Właścicielom psów przypo-
minamy o obowiązku wniesienia 
corocznej opłaty za posiadanie 
psa. Termin zapłaty upływa 30 
czerwca, a kwota wynosi 42,00 
zł od jednego psa.

Opłatę można dokonać bez-
pośrednio w kasie Urzędu Miej-
skiego (czynna: poniedziałek, 

środa, czwartek w godzinach 
8.30-15.00, wtorek 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 za pośrednictwem banków 
i urzędów pocztowych na koszt 

zobowiązanego. Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać imię i na-
zwisko oraz adres posiadacza psa. 
Nieuiszczona w terminie opłata 
wraz z odsetkami za zwłokę 
podlega ściągnięciu w drodze 
egzekucji administracyjnej. - Nie 
wszyscy właściciele psów muszą 
zapłacić za swojego pupila. Ze 

zwolnienia mogą skorzystać m. 
in. osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osoby nie-
pełnosprawne posiadające psa 
asystującego, osoby w wieku po-
wyżej 65 lat prowadzące samo-
dzielnie gospodarstwo domowe, 
podatnicy podatku rolnego od 
gospodarstwa rolnego z tytułu 

posiadania nie więcej niż dwóch 
psów – wyjaśnia Anna Najda, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Podatkowego. Przypominamy 
także o obowiązku rejestracji psa. 
Rejestracji podlegają wszystkie 
psy niezależnie od tego, czy 
ich posiadanie jest obciążone 
opłatą od posiadania psa, czy też 

zwolnione z tej opłaty. Każdemu 
zarejestrowanemu psu nadaje się 
numer identyfikacyjny wydany 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu. W celu zarejestrowania 
swojego czworonoga należy 
zgłosić się do Wydziału Podat-
kowego (pokój nr 6) Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Uwaga! 30 czerwca mija termin zapłaty opłaty za psa!

Zawiera ona 12 pytań meryto-
rycznych. Prosimy państwa o ocenę 
gminy w zakresie wybranych zja-
wisk przestrzennych, społecznych i 
gospodarczych, a także o wskazanie 
jej mocnych i słabych stron oraz 
kierunków rozwoju istotnych z 
państwa punktu widzenia.

Po zakończeniu ankiety mają 
państwo możliwość zgłoszenia 
propozycji projektów, które mo-
głyby być realizowane w okresie 
do 2030 roku na terenie gminy. 
Zachęcamy zarówno do zgłaszania 
projektów własnych, planowanych 
do realizacji, jak i takich, których 
wykonaniem powinny zająć się inne 
podmioty, np. gmina, organizacje 
pozarządowe itp.

Możliwe jest również niezależne 
wypełnienie formularza ankiety 
i formularza propozycji projektu, 
co umożliwi np. zgłoszenie kilku 
projektów bez konieczności wielo-
krotnego wypełniania ankiety.

Wypełnij ankietę! złóż propozycję projektu!

Strzegomianie z chęcią wzięli udział w akcji „Drzewka 
za opady”, która odbyła się 27 maja br. Było to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie w naszej gminie. Pomysłodawcą 
projektu jest burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
Partnerami w projekcie byli: Nadleśnictwo Jawor, Grupa 
ENERIS oraz Zakład Usług Komunalnych. 

Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 
2030. Ankieta znajduje się w specjalnym banerze na www.strzegom.pl.

Zapraszamy na spotkania 
Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjno-warszta-
towych w sprawie Strategii Gminy Strzegom 2030. Są one ważnym elementem prac 
nad dokumentem strategicznym. Podczas warsztatów padają ciekawe pomysły i 
propozycje działań strategicznych, mieszkańcy wskazują interesujące mocne i słabe 
strony gminy - często takie, których nie widać w danych statystycznych.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach:

11.06.2018r. 
godz. 18.00 

Olszany 
świetlica wiejska 

mieszkańcy Grochoto-
wa, Modlęcina, Olszan i 
Stawisk 

12.06.2018r. 
godz. 18.00 

Strzegom 
sala ROD Stokrotka 
ul. Promenada 1 

mieszkańcy Strzegomia 
bez względu na miejsce 
zamieszkania 

14.06.2018r. 
godz. 18.00 

Rogoźnica 
świetlica wiejska 

mieszkańcy Rogoźnicy i 
Wieśnicy

sieć już zmodernizowana
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informujemy, że rubryk A „mieszk Ańcy pytAją, burmistrz odpowiAdA” opublikowAnA zostAnie w nAstępnym w ydAniu „gminnych wiAdomości strzegom”. 

Gdzie po 
zaświadczenie?

Burmistrz Strzegomia wydaje 
zaświadczenia m.in. o powierzch-
ni i dochodzie z gospodarstwa 
rolnego oraz o niezaleganiu w 
podatkach i opłatach lokalnych. 

W celu uzyskania zaświad-
czenia w sprawach podatko-
wych należy złożyć w Wydziale 
Obsługi Interesantów lub w 
Wydziale Podatkowym podanie 
o wydanie zaświadczenia (druk 
F-3/WP(5)) oraz uiścić opłatę 
skarbową, jeśli zaświadczenie nie 
podlega zwolnieniu, w kwocie:  
17,00 zł  za zaświadczenie w 
sprawie dochodu z gospodarstwa 
rolnego, 21,00 zł za zaświadcze-
nie  o niezaleganie w podatkach.  
Opłatę należy uiścić w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na rachu-
nek bankowy Gminy Strzegom: 
GMINA STRZEGOM BZ 
WBK S.A. O/Strzegom Nr 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229.   
Podanie o wydanie zaświadczenia 
dostępne jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, w 
Wydziale Obsługi Interesanta 
oraz w Wydziale Podatkowym. 
Zwolnieniu z opłaty skarbowej 
podlegają zaświadczenia wyka-
zane w ustawie z dnia 16 listo-
pada 2006 o opłacie skarbowej, 
najczęściej są to zaświadczenia 
wydawane w celach socjalnych.  
Zaświadczenie o niezaleganiu 
w podatkach wydawane jest w 
pokoju nr 6, natomiast zaświad-
czenie o powierzchni i dochodzie 
w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zaświadczenie 
wydaje się bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu 7 
dni od dnia złożenia podania o 
jego wydanie.

Nasz reprezentant wcześniej 
zaliczył biegi maratońskie w 
Berlinie, Nowym Jorku, Lon-
dynie, Chicago i Tokio. Do 
zdobycia korony brakowało 

mu ukończenia maratonu w 
stolicy stanu Massachusetts. 
Jak sam przyznał, przed startem 
nie odczuwał żadnej presji, a 
doświadczenie, które wyniósł 

z innych biegów pozwalało mu 
wierzyć w odniesienie końco-
wego sukcesu. 

– Miałem tę trasę rozplano-
waną, dodatkowo sporo wska-
zówek i podpowiedzi udzielił 
mi prof. Jan Chmura, który 
wcześniej ukończył maraton 
w Bostonie. Nie spodziewałem 
się tylko, że w podczas mojego 
startu będą tak trudne warunki 
pogodowe – podkreśla Ryszard 
Żmijewski.  

Na trasie biegu – od startu do 
mety – mocno padało, wiał silny, 
porywisty wiatr, odczuwalne 
zimno wynosiło poniżej 0 stop-
ni Celsjusza. Warunki atmos-
feryczne tak mocno dokuczały, 
że strzegomianin musiał biec 

nawet w dwóch kurtkach. – Na 
40 km byłem już pewien, że nic 
nie jest w stanie przeszkodzić 
mi w zdobyciu upragnionej 
„Korony Największych Mara-
tonów Świata”. Na mecie byłem 
bardzo szczęśliwy i zadowolony 
– mówi nasz maratończyk. 

Załamanie pogody miało 
ogromny wpływ na wyniki. 
Dość powiedzieć, że w Bostonie 
nie wygrał żaden z fawory-
zowanych Kenijczyków czy 
Etiopczyków, tylko Japończyk, 
który dużo lepiej dostosował 
się do panującego zimna. Biegu 
nie ukończyło ok. 10 % uczest-
ników. Ryszard Żmijewski 
ukończył maraton z czasem ok. 
4:35.00, co w tych warunkach 

należy uznać za dobry rezultat. 
Zdobycie „Korony Najwięk-

szych Maratonów Świata” przez 
Ryszarda Żmijewskiego jest 
wielkim sukcesem. Warto pod-
kreślić, że podczas każdego z 
maratonów promował Strze-
gom, biegnąc m. in. w koszulce 
z herbem naszego miasta. 

Jakie są jego plany na naj-
bliższe miesiące? Chciałby 
wystartować w półmaratonie 
we Wrocławiu, planowanym 
półmaratonie w Strzegomiu 
i przebiec historyczną trasą 
z Maratonu do Aten. Znając 
determinację Ryszarda Żmi-
jewskiego, na pewno uda mu 
się tego dokonać. 

tW

ryszard Żmijewski z koroną największych maratonów!
Na trasie biegu – od startu do mety – mocno padało, wiał silny, porywisty wiatr, odczuwalne zimno wynosiło poniżej 0 stopni Celsjusza

Deszcz, wiatr, przenikliwe zimno – w takich warunkach 
musiał biec 16 kwietnia br. radny Ryszard Żmijewski w 
122. Maratonie w Bostonie, by zdobyć – jako drugi strze-
gomianin - „Koronę Największych Maratonów Świata”. Po 
minięciu upragnionej linii mety towarzyszyła mu wielka 
euforia i ogromna satysfakcja. Udało się!

Wykonano już stan surowy I i II 
kondygnacji budynku oraz źródło 
dolne pompy ciepła. 

– Wykonawca rozpoczyna obec-
nie konstrukcję dachu oraz prace 
przy elewacji – mówi Marzena 
Przybyłowska - Kołodziejczyk 
z Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Ro-
botnicy przeprowadzają ponadto 
prace instalacyjne: elektryczne i 
sanitarne na parterze obiektu. Po-
wierzchnia użytkowa przedszkola 
będzie liczyć ponad 1900 m kw. 
W jego skład wejdzie m. in.: 6 sal 
przedszkolnych i żłobkowych, sala 
wielofunkcyjna, sale zabaw, antre-
sole, szatnie, zaplecze kuchenne, 
gabinet pielęgniarki i logopedy, 
pomieszczenia biurowe i technicz-
ne. Na terenie przy przedszkolu 
powstaną m. in. 3 place zabaw 
dostosowane do różnych grup 
wiekowych, zjeżdżalnie terenowe 
i amfiteatr terenowy, sad owocowy 
oraz ogrody „ptasi” i „motyli”.  
– Już nie możemy się doczekać. 
To będzie piękne przedszkole, 

a co najważniejsze będzie się w 
nim znajdował, tak potrzebny 
nam żłobek – mówią rodzice 
strzegomskich maluchów. 

Całkowita wartość zadania to 
ok. 17 mln zł. Przypomnijmy, że 
wniosek, złożony przez gminę 
o dofinansowanie tej inwestycji, 

uzyskał dofinansowanie w wy-
sokości 10,3 mln zł! Inwestycję 
planuje się zakończyć w listopa-
dzie 2018 r.

Budują nowoczesne przedszkole
Stary budynek przedszkola został wyburzony, a w jego miejsce powstaje nowy obiekt. Kiedy termin zakończenia inwestycji i jaki będzie jej koszt? 

Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym  przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

Trwa budowa nowego strzegomskiego przedszkola z od-
działem żłobkowym. Nowoczesny budynek zastąpi ponad 
20-letni, w którym mieściło się do niedawna Publiczne 
Przedszkole nr 4. To bardzo oczekiwana przez strzegomian 
inwestycja. Budynek zaprojektowano z zastosowaniem naj-
nowocześniejszych technologii, gwarantujących znacznie 
podwyższone parametry energetyczne, w związku z czym 
będzie to budynek pasywny. Po wyburzeniu starego obiektu, 
rozpoczęto prace nad budową nowego. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi film, za który Paweł Pawlikowski 
otrzymał niedawno Złotą Palmę w Cannes?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 
na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 
16-17 czerwca 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 tele-
fonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Gabinet doktora Caliga-
ri” – w ramach DKF-u (z 
muzyką na żywo)
08.06.2018 r. o godz. 18.00 
Bilet: 15 PLN
„Player One” (DUBBING)
16.06.2018 r. o godz. 16:00 
17.06.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Maria Magdalena”
16.06.2018 r. o godz. 18:30 
17.06.2018 r. o godz. 18.30
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Kaczki z gęsiej paczki” 
(DUBBING)
29.06.2018 r. o godz. 16:00 
30.06.2018 r. o godz. 16.00
01.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Han Solo: Gwiezdne wojny 
– historie 3D” (DUBBING)
29.06.2018 r. o godz. 18:00 
30.06.2018 r. o godz. 18.00
01.07.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

co w kinie sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Ten i kolejne wyjazdy są 
możliwe dzięki wsparciu fi-
nansowym gminy Strzegom 
w ramach realizacji przez Sto-

warzyszenie Akcja zadania pu-
blicznego „Strzegomska Loża 
Melomana 2018”. Na spotkania 
Klubu Melomana zapraszamy 

w każdy czwartek o godz. 16.00 
do Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”, gdzie oprócz 
zapoznania się z najbliższymi 

planami wyjazdowymi, można 
także posłuchać zawsze dobrej 
muzyki klasycznej.

Loża melomana
Na spotkania Klubu Melomana zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16.00 do CAS”Karmel”

Pierwszy z koncertów Strzegomskiej Loży Melomana 2018 za nami. - Tym razem obejrzeliśmy megawidowisko „Na-
bucco” Verdiego w wykonaniu Opery Wrocławskiej – mówi Tomasz Smagłowski, pracownik Strzegomskiego Centrum 
Kultury i organizator wyjazdów.
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Z inicjatywy burmistrza Strze-
gomia w szkołach odbywały się 
debaty z młodzieżą. 

Debaty były okazją do porusze-
nia bieżących spraw i problemów 
lokalnej społeczności. Burmistrz 
Zbigniew Suchyta, jego zastęp-
ca Wiesław Witkowski oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Marczak opowiadali o 
tym, co dzieje się w gminie oraz za-
chęcali młodzież do aktywności. 

Uczniowie mieli okazję m.in. 
zadawać pytania o rewitalizację 
parku przy ul. Świdnickiej, o 
budowę nowego przedszkola oraz 
o ścieżki rowerowe. Spotkania od-
bywały się w szkołach, a ostatnie 
z nich w Strzegomskim Centrum 
Kultury. – To była świetna okazja, 
aby jeszcze więcej dowiedzieć się 
o tym, co dzieje się w naszym 
mieście i na wsiach – komentowali 
uczniowie. 

A oto zwycięzcy XIV Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej:
Szko ł y  pods tawowe  (k l . 
I-VII):
I miejsce – Alicja Hordyj, SP 
nr 10 Bielawa
II miejsce – Magdalena Bień, 
PSP Goczałków
III miejsce – Małgorzata Pie-
tryniak, SP nr 10 Bielawa
Wyróżnienie: Dagmara Duma, 
Julia Rut, PSP nr 2 Strzegom
Szkoły ponadpodstawowe (kla-
sy gimnazjalne oraz szkoły 
ponadpodstawowe):
I miejsce – Nicole Sarna, ZSO 

Strzegom
II miejsce – 
Hanna Paster-
nak, Katarzyna 
Madej, PSP nr 2 
Strzegom
III miejsce – Zo-
fia Malinowska, 
PSP Jaroszów
Wyróżnienie: Ju-
styna Sitarek i 
Adr ianna Ra-
kowska, PSP nr 
3 Strzegom

Gratulujemy! 

Debaty w szkołach

muzyka łączy europę…

– To była świetna okazja, aby dowiedzieć, co dzieje się w naszym mieście i na wsiach – komentowali uczniowie

Do festiwalu zgłosiło się 8 szkół z gminy Strzegom oraz szkoła z Bielawy. Kto tym razem zwyciężył?

23 maja w 73. rocznicę wy-
zwolenia Obozu Koncentra-
cyjnego Gross-Rosen odbył się 
XI Rajd Gwiaździsty zorgani-
zowany przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaroszowie. 

Do udziału w marszu, zorga-
nizowanym w roku obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę, mającym 
na celu uczczenie pamięci ofiar 
faszyzmu, poszerzenie wiado-
mości na temat historii regionu, 
Holokaustu i praw człowieka 
zostały zaproszone wszystkie 
szkoły podstawowe z gminy 
Strzegom. 

W marszu wzięli udział 
uczniowie wraz z opiekunami 
z następujących szkół: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Jaroszowie, Zespołu Szkół 
w Goczałkowie, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Strzegomiu i Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Kostrzy. 
Wszyscy przybyli na teren 
obozu pieszo. W ten sposób 
dodatkowo uczcili pamięć osób, 
które zginęły na terenie obozu 
koncentracyjnego.

- Po przybyciu na miejsce 
udaliśmy się pod Mauzoleum 
upamiętniające ofiary faszy-
zmu, uczestniczyliśmy w Ape-
lu Poległych oraz złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy znicze pod 
pomnikiem oraz tablicą poświę-
coną Januszowi Korczakowi, 
patronowi Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaroszowie 
– mówią uczniowie szkoły w 
Jaroszowie. 

Następnie uczestnicy zwie-
dzili z przewodnikiem Muzeum 
Gross-Rosen oraz obejrzeli 
film przypominający młodemu 
pokoleniu o milionach ofiar 
pomordowanych w bestialski 
sposób w obozach zagłady.

 28 maja br. Liceum Ogól-
nokształcące w Strzegomiu 
odwiedził Maciej Warsiński, 
reporter TVN 24. 

Dziennikarz przygotował 
warsztaty dziennikarsko-me-
dialne dla klas humanistycz-
nych. Uczniowie mieli okazję 
wejść w rolę reporterów i 
stworzyć przed kamerą wła-
sną wizję reportażu. Licealiści 
dowiedzieli się również, jak 
wygląda praca z perspektywy 
dziennikarza, poznali sposoby 
pozyskiwania informacji oraz 
techniczną stronę budowy in-
formacji. - To była doskonała 
okazja, aby przećwiczyć two-
rzenie: czołówki, przywitania, 
headów - przedstawienia 
najważniejszych informacji, 
zapowiedzi oraz materiału – 

mówią licealiści. Spotkanie z 
redaktorem pozwoliło huma-
nistom doświadczyć, chociaż 
przez chwilę, codziennej pra-
cy dziennikarza, ale także po-
znać wiele ciekawych faktów 
związanych z wykonywaniem 
tego pasjonującego zawodu. 
Po zajęciach warsztatowych 
uczniowie przeprowadzili 
z gościem wywiad w studiu 
radiowym „Głos Liceum”, a 
także wykonali kilka zdjęć 
oddających atmosferą spotka-
nia. Już na początku czerwca 
klasa dziennikarsko – medial-
na i prawnicza (I a) udaje się 
do Warszawy na dalszą część 
projektu dziennikarskiego, 
podczas którego humaniści 
zwiedzą media ogólnopol-
skie. 

XI rajd Gwiaździsty

reporter TVn 24 w LO

23 maja br. w Strzegomskim Centrum Kultury odbył 
się XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej zorgani-
zowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w 
Strzegomiu. Siedemnastu uczestników prezentowało 
swoje umiejętności językowe i wokalne. Uczniowie 
wzbogacili swoje występy o wizualno-artystyczne 
walory utworu, co wpłynęło na uatrakcyjnienie 
całego festiwalu.
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Obelisk „W hołdzie osadni-
kom z Kresów Wschodnich, 
okolic Krakowa, Rzeszowa 
oraz innych regionów Polski”, 
staraniem mieszkańców stanął 
w centrum wsi zeszłym roku. 
Biorący udział w uroczystości 

mieli także okazję zobaczyć 
wystawę pamiątkowych zdjęć  
„Tomkowice w obiektywie 
pierwszego 20-lecia: 1945 
– 1965”. - Obelisk to ka-
mienny wyraz pamięci, wier-
ności i ogromnego szacunku 

dla pierwszych powojennych  
mieszkańców naszej wsi, któ-
rzy tej gościnnej ziemi zawie-
rzyli swój los, życie i ofiarowali 
ciężką pracę. Jak wiele znaczyli 
dla nas, przekonaliśmy się o 
tym, gdy już odeszli – podkre-

ślał w swoim przemówieniu 
sołtys wsi, Andrzej Szcze-
panik. Podczas rocznicy nie 
zabrakło władz Strzegomia, 
radnych oraz wszystkich, któ-
rym Tomkowice są szczegól-
nie bliskie. 

rocznica odsłonięcia Pomnika Pamięci
- Obelisk to kamienny wyraz szacunku dla pierwszych powojennych  mieszkańców naszej wsi – mówił sołtys

Zwycięz cą  w  kategor i i 
dziewcząt  została drużyna 
z ZSP w Jaroszowie. Chłopcy 
z Jaroszowa także pokazali, 
że umieją grać w „kosza” , 
bo wywalczyli Tytuł Mistrza 

Gminnej Koszykówki. Wśród 
dziewcząt drugie miejsce przy-
padło uczennicom z PSP nr 3 
w Strzegomiu, a trzecie zajęły 
zawodniczki z ZS w Goczał-
kowie. Na czwartym miejscu 

uplasowały się zawodniczki 
z PSP nr 2 w Strzegomiu. W 
kategorii chłopców, na drugim 
miejscu podium uplasowali 
się uczniowie z PSP nr 2 
w Strzegomiu, na trzecim 
drużyna z PSP nr 3 w Strze-
gomiu, natomiast koszykarze 
z Goczałkowa zajęli czwarte 
miejsce.

W gronie wyróżnionych, 
jako naj lepszy koszykarz 
turnieju znalazł się zawodnik 
z ZSP w Jaroszowie – Maciej 
Makówka, a wśród dziewcząt 

gimnazjalistka z PSP nr 3 
– Zuzanna Niziołek.

- Wszystkim zaproszo-
nym gościom oraz uczest-
nikom i sponsorom imprezy 
dziękujemy i zapraszamy 
za rok. Serdeczne podzię-
kowania należą się poseł 
Monice Wielichowskiej 
oraz senatorowi  Wiesła-
wowi Kilianowi, którzy 
ufundowali nagrody dla 
drużyn – podkreślają orga-
nizatorzy. 

red

Dlatego też, podejmując 
uchwałę o funduszu sołec-
kim na rok 2016, sołtys 
przedstawiła pomysł radzie 
sołeckiej i już w 2017 r.  
zakupiono stół i ławki 
oraz stojaki rowerowe, 
które ustawiono w cen-
trum wsi. – Obserwo-
waliśmy, czy ktoś będzie 
tam przysiadał. Szybko 
się okazało, że rodzinne 
wycieczki z dziećmi, a także 
osób starszych, znalazły tam 
swoją przystań do odpoczyn-
ku i posilenia się. W związku 
z tym zrobiliśmy następny krok 
i z funduszu sołeckiego na rok 

2017, postanowiliśmy to miejsce 
oznakować tablica informacyjną, 
jak również zaprojektowaliśmy 
tablicę informacyjno-turystyczną, 
która opowiada trochę o historii 
naszej miejscowości, a także 
wskazuje ciekawe miejsca i kieru-
nek zwiedzania dla rowerzystów 
i nie tylko – opowiada Grażyna 
Dawidowska. Tablice wykonał 
na zamówienie Leszek Tra-

czyk. Natomiast wiosną tego 
roku mieszkańcy przystąpili 
do prac wykończeniowych. 
Zamontowali tablice, wy-
konali utwardzenie gruntu 
i wysypali miejsce gry-
sem podarowanym przez 
mieszkańców, a obrzeża 
wyłożyli krawężnikiem. 
Całości dopełniły ele-
menty dekoracyjne oraz 
nasadzenia kwiatów. – Za-
praszamy rowerzystów na 

przystań „Pod Bocianem” 
i życzymy miłego odpoczyn-

ku, a także szczęścia w obser-
wowaniu bocianów zamieszku-
jących w gnieździe naprzeciw 
przystani – zachęca sołtys. 

Festyn obfitował w wiele 
atrakcji, pośród których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Były 
smakołyki z grilla, pyszne ciasto 
i kawa, hamburgery i popcorn, 
malowanie twarzy, fotobudka, 
dmuchane zjeżdżalnie dla dzie-
ci, pokaz wozu strażackiego i 
umiejętności strażaków z 
naszej gminy, prezenta-
cja nowoczesnego 
sprzętu do 

wywożenia śmieci, bieg „po 
zdrowie” oraz mecz piłkarski 
dorośli kontra dzieci, który jak 
zwykle wzbudził wiele 

emocji wśród 
zebranej 

publiczności. Oczywiście wy-
grały dzieci, które nie kryły 
radości  z odniesionego sukcesu. 
Festyn zgromadził kilkaset 
osób z Kostrzy i sąsiednich 
miejscowości. Wszyscy świet-

nie się bawili, a swoją liczną 
obecnością udowodnili, że 
wydarzenie to cieszy się 

dużą popularnością.

Jaroszowianie najlepsi

nowa przystań rodzinnie w kostrzy 

Najlepszym koszykarzem został Maciej Makówka zawodnik z ZSP w Jaroszowie, zaś koszykarką Zuzanna Niziołek - gimnazjalistka z PSP nr 3

- Zapraszamy rowerzystów na przystań „Pod Bocianem”- zachęca sołtys Festyn zgromadził kilkaset osób z Kostrzy i sąsiednich miejscowości

Nie wszyscy mieszkańcy gminy Strzegom wiedzą, że w Go-
dzieszówku powstała przystań rowerowa „Pod Bocianem”. 
-  Już dawno zrodził się w mojej głowie pomysł na stworzenie 
przystani rowerowej. Utwierdził mnie w tym pomyśle fakt, 
że każdego roku można zaobserwować coraz większą liczbę 
przejeżdżających przez naszą miejscowość rowerzystów 
w różnym wieku, a także rodzinne 
wycieczki rowerowe z dziećmi – 
mówi Grażyna Dawidowska, 
sołtys wsi. 

26 maja br.  w Kostrzy odbył się tradycyjny, coroczny Festyn Rodzinny zorganizowany przez 
Publiczną Szkołę Podstawową w Kostrzy we współpracy z radą sołecką i strażą pożarną. 
Wszyscy przybyli goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów, a 
następnie wzięli udział w zabawie. 

Na boisku Orlik w Jaroszowie (21.05) rozegrany został VI 
Turniej Piłki Koszykowej Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt 
i Chłopców STREETBALL, który był objęty patronatem 
honorowym przez poseł na Sejm RP - Monikę Wielichow-
ską oraz senatora RP - Wiesława Kiliana. Organizatorami 
Turnieju był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie, 
Strzegomskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu.

W Tomkowicach 3 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami I rocznicy odsłonięcia Pomnika Pamięci, 
które poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. prałata Marka Babuśkę. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Górnik Złotoryja – AKS 0:1, AKS – Odra Ścinawa 4:3, Olimpia Ka-
mienna Góra – AKS 0:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.  28 69

2. Apis Jędrzychowice  28 67

3. Orkan Szczedrzykowice  28 54

4. Chrobry II Głogów  28 50

5. Stal Chocianów  28 47

6. Odra Ścinawa  28 46

7. Olimpia Kowary  28 40

8. Karkonosze Jelenia Góra  28 40

9. Sudety Giebułtów  28 38

10. Orla Wąsosz  28 34

11. Włókniarz Mirsk  28 33

12. Sparta Grębocice  28 32

13. Górnik Złotoryja  28  29

14. Nysa Zgorzelec  28 20

15. Górnik Boguszów-Gorce  28 17

16. Olimpia Kamienna Góra  28 13

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Ślężanka Tąpadła – Unia 6:0, Unia – Delta Słupice 2:2, LKS Mar-
cinowice – Unia 0:2
Herbapol – Czarni Sieniawka 3:3, Zieloni Łagiewniki – Herbapol 2:0, 
Herbapol – Wierzbianka 1:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 22 58

2. Cukrownik/ Polonia Pszenno 21 40

3. Zieloni Łagiewniki 21 39

4. Delta Słupice 21 37

5. Ślężanka Tąpadła  21 37

6. Darbor Bolesławice 21 33

7. Unia Jaroszów 22 33

8. LKS Wiśniowa 21 28

9. Herbapol Stanowice 21 27

10. Czarni Sieniawka 21 24

11. Wierzbianka Wierzbna 22 16

12. LKS Marcinowice 21 12

13. LKS Dobrocin 21 9

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Tęcza Bolesławice - Huragan 3:0, Huragan – Nysa Kłaczyna 0:11
Górnik II Wałbrzych – Sokół 6:1, Sokół – Zagłębie Wałbrzych 2:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 23 59

2. Zagłębie Wałbrzych 23 51

3. MKS II Szczawno-Zdrój 23 49

4. Zieloni Mrowiny 23 48

5. Nysa Kłaczyna 23 39

6. Tęcza Bolesławice 23 38

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 23 35

8. LKS Piotrowice Świdnickie 23 27

9. Sokół Kostrza 23 27

10. Zryw Łażany 23 23

11. Błyskawica Kalno 23 22

12. Płomień Dobromierz 23 17

13. Grom Panków 23 15

14. Huragan Olszany 23 7
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• 5 pytań o mundial w rosji • 5 pytań o mundial w rosji • 5 pytań o mundial w rosji •

który kraj zostanie mistrzem świa-
ta?

Rosyjski czempionat wygrają … 
Brazylijczycy. Tak, tak, wcale nie 
Niemcy. Nasz zachodni sąsiad nigdy 
w swojej historii nie obronił tytułu 
mistrzowskiego. Tak będzie i tym ra-
zem. Canarinhos pod wodzą Tite gra-

ją pewnie we wszystkich formacjach 
i są bardziej kompletni. Niemcy nie 
mają klasowego napastnika i dobrych 
zmienników w obronie, w ogóle może 
nie zagrać na bramce Manuel Neuer. 
To będzie dla nich duży problem. 
Konkludując, spadkobiercy Pele, Vavy, 
Mario Zagallo, Socratesa, Zico, Ro-

mario, Bebeto i Luisa Naza-
rio de Limy (Ronaldo) będą 
bardziej spragnieni zwycię-
stwa w Rosji niż zawodnicy 
Joachima Loewa. Dodam, że 
piłkarze z Kraju Kawy ostatni 
raz wygrali MŚ w 2002 r. na 
boiskach w Korei Płd. i Japonii. 

który kraj będzie czarnym koniem 
mś?

To jest trochę jak wróżenie z fusów. 
Po głębszym namyśle postawię na 
Kolumbię. W tej reprezentacji gra 
wielu wspaniałych piłkarzy na czele 
z Jamesem Rodriguezem, Juanem 
Cuadrado i Radamelem Falcao. Są 

także młodzi zdolni defen-
sorzy: Davinson Sanchez 
i Yerry Mina. Już w 2014 r. 
Kolumbijczycy byli blisko 
strefy medalowej, jednak 
trochę pechowo przegrali 
z Brazylią w ćwierćfinale.

jak spisze się na mundialu polska? 
Ekipa Adama Nawałki jest dużo 

bardziej doświadczona niż w 2016 
r., kiedy uległa w rzutach karnych 
późniejszemu mistrzowi Europy – 
Portugalii. Jestem pewien, że nasz 
selekcjoner odpowiednio przygotuje 
zespół, który ma sporą szansę na 
ćwierćfinał. Czy na więcej? Nie sądzę. 

Z drugiej strony, futbol jest często 
bardzo nieprzewidywalny i liczy się 
tzw. dyspozycja dnia i przysłowiowy 
łut szczęścia.

który piłkarz zostanie największą 
gwiazdą mś?

Jeżeli Brazylijczyk Neymar dojdzie 
do pełnej sprawności po kontuzji, 
to zostanie największą gwiazdą mi-
strzostw. Głośno będzie także o jego 
rodaku - Gabrielu Jesusie z Manche-
steru City i Niemcu Marco Reusie 
z Borussii Dortmund. To nie będzie 
natomiast mundial Messiego i Cri-
stiano Ronaldo, których reprezentacje 
odpadną wcześniej. 

czy robert lewandowski ma 
szansę na koronę „króla strzelców” 
mistrzostw?

Głowa „Lewego” – choć sam Ro-
bert Lewandowski o tym nie mówi 
głośno - jest zaprzątnięta ewentu-
alnym transferem do największych 
klubów świata (Real, PSG, MU, 
MC etc.), dlatego większe szanse 
na koronę „króla strzelców” daję Ar-
kadiuszowi Milikowi. Warunek jest 
jeden – musi grać w podstawowym 
składzie obok Roberta. W prze-
ciwnym razie żaden z Polaków nie 
powtórzy wspaniałego osiągnięcia 
Grzegorza Lato z 1974 r. 

W hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu 18 maja 
br. odbył się szósty Integracyjny 
Turniej Piłki Nożnej, którego 
organizatorem była Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 2 
w Strzegomiu. Turniej ma na 
celu integrację dzieci ze szkół 
naszej gminy oraz wdrażanie 
i zachęcenie młodych zawodni-
ków do uprawiania sportu. 

Do turnieju przystąpiły szkoły: 
Zespół Szkół Specjalnych, PSP2, 
PSP3, PSP4 i PSP z Olszan. Tur-
niej odbył się w miłej atmosferze 
i duchu fair-play, a rywalizacja 
trwała od początku do końca 
sportowej imprezy. W czasie prze-
rwy zawodnicy skorzystali z przy-
gotowanego dla nich poczęstunku. 
Na zakończenie wszystkim druży-
nom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody rzeczowe – piłki.

- Serdeczne podziękowania za 
okazane wsparcie w przygotowa-
niu imprezy składamy sponsorom 
– podsumowuje Dariusz Trze-
ciak, organizator imprezy. 

red

Turniej Integracyjny
Do turnieju przystąpiły szkoły: Zespół Szkół Specjalnych, PSP2, PSP3, PSP4 i PSP z Olszan

Zwycięstwem Patryka Jam-
rozika zakończył się 38. Fe-
styn Wędkarski z okazji Dnia 
Dziecka, który rozegrano 27 
maja br. na zbiorniku „Re-
kreacyjny” w Rusku. Pogoda 
w tym dniu dopisała, było 
słonecznie.

W zawodach startowało 
58 uczestników. Po odprawie 
i przy losowaniu stanowisk 
wszystkie dzieci otrzymały 
reklamówki ze słodyczami 
i napoje. Zawody trwały od 
godz. 9.00 do 11.00.

Po ważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców:
1. miejsce: Patryk Jamrozik

2. miejsce: Nikola Przepłata 
3. miejsce: Dawid Chmieliń-

ski 
4. miejsce: Antoni Marchle-

wicz 
5. miejsce: Urszula Strażyc 
6. miejsce: Wiktoria Siwek 

Prezes  Koła  PZW Ta-
d e u s z  C h m i e l i ń s k i  o r az 
burmistrz Strzegomia Zbi-
g n i e w  S u c h y t a  w ręcz y l i 
zwycięzcom puchar y, dy-
plomy oraz nagrody ufun-
dowane przez sponsorów.  
Na  zakończ en ie  by ł  po-
częstunek gorącą kiełbaską 
i wspólne zdjęcia.

red

Festyn Wędkarski dla dzieci 

Do mistrzostw świata w piłce nożnej, które w czerwcu i lipcu br. odbędą 
się na rosyjskich stadionach, pozostał niecały tydzień. W naszej gaze-
cie zadajemy po 5 pytań strzegomskim kibicom piłkarskim odnośnie 
przebiegu rosyjskiego czempionatu. Dzisiaj ostatni odcinek ankiety. 
Na pytania odpowiada Tomasz Wanecki, pracownik Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, redaktor „Gminnych Wiadomości Strzegom”, wielki 
pasjonat sportu i wierny kibic niemieckiej piłki nożnej.
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Działka pod zabudowę mieszkaniową

najem garażu

elektrośmieci

Informacja dla zainteresowanych najemców wykupem lokalu 
mieszkalnego

BUrmIsTrz 
sTrzeGOmIA 
InFOrmUJe

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudo-
wana składająca się z dzia-
łek nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. 
Żelazów, położona w Żela-
zowie 
o łącznej powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 42.300,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-

jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 28.06.2018 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalo-
nego Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyż-
sza nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 8 MN/RM 
2 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i zagrodowa. 
Nieruchomość położona jest 
w granicy strefy zewnętrz-
nej pośredniej ochrony ujęć 
wody. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25.06.2018 
r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
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 odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści.

Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 748560543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny, nieogra-
niczony
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 33,00 m2, położonego 
w granicach działki nr 1126/2, 
AM-2, obr-1, w Strzegomiu, na 
zapleczu budynku ul. Niepod-
ległości 4. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 
lipca 2018 roku, o godz. 1000 
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 stawki 
czynszu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł/m2.
Pierwszy przetarg na oddanie 
w najem powyższego garażu, 
ogłoszony na dzień 17 maja 
2018 roku został zamknięty.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 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 9 lipca 2018 roku. 
W opisie wpłaty wadium winno 

być wpisane „najem garażu, 
działka nr 1126/2, AM-2, obr-1”
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, 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 prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać bę-
dzie w przyszłości o kwotę o 
jaką wzrośnie stawka podsta-
wowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 9 
lipca 2018 roku, w godzinach 
od 930 do 945 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 
34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Na prośbę miesz-
kańców przypomi-
namy, gdzie można 
oddać elektrośmie-
ci, których nie wolno 
wyrzucać do śmiet-
nika. Jest to karal-
ne! Stare zużyte i 
zepsute urządzenia 
nie powinny być też 
p r zechowywane . 
Elektrośmieci mo-
żesz teraz oddać 
bezpłatnie w nastę-

pujących punktach w 
Strzegomiu: Zakład 
Usług komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z 
o.o., ul. Al. Wojska 
Polskiego 75, Neo-
net Spółka Akcyjna 
, 58-150 Strzegom, 
ul. Paderewskiego 6, 
Miranda Sp. z o.o., 
58-150 Strzegom, 
ul. Witosa 5, Lidl, 
58-150 Strzegom, 
ul. Olszowa 1a. 

Zasady sprzedaży lokali 
mieszkalnych określa uchwa-
ła nr 57/03 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 26 czerw-
ca 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nierucho-
mościami stanowiącymi wła-
sność gminy Strzegom oraz 
ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. poz.121 z późn. zm.).
W przypadku sprzedaży na-
jemca lokalu mieszkalnego 
sprzedawanego jako odrębną 
nieruchomość otrzyma bonifi-
katę od wartości lokalu usta-
lonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego.
Od ceny lokalu mieszkalne-
go, sprzedawanego jako od-
rębna nieruchomość w trybie 
bezprzetargowym, udziela się 
bonifikaty w wysokości:
- 99% - w przypadku jedno-
czesnej sprzedaży wszyst-
kich pozostałych lokali miesz-
kalnych znajdujących się w 
budynku – przy jednorazowej 
zapłacie ceny lokalu,
- 95% - we wszystkich pozo-
stałych przypadkach.
Sprzedaż lokalu następuje 
łącznie z oddaniem w użyt-
kowanie wieczyste lub sprze-
dażą na własność udziału w 

nieruchomości wspólnej.
Przy sprzedaży lokalu wraz 
z oddaniem udziału w prawie 
użytkowania wieczystego nie-
ruchomości gruntowej zwią-
zanym z odrębną własnością 
lokalu mieszkalnego, nabyw-
cy przysługuje bonifikata od 
pierwszej opłaty rocznej w 
wysokości równej bonifikacie 
zastosowanej od ceny lokalu.
Jeżeli nabywca lokalu miesz-
kalnego zbędzie przedmio-
tową nieruchomość lub wy-
korzysta ją na inne cele niż 
cele uzasadniające udziele-
nie bonifikaty, przed upływem 
5 lat licząc od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego, będzie zo-
bowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie 
po jej waloryzacji. Nie doty-
czy to osoby bliskiej w rozu-
mieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.
Bonifikata nie podlega zwro-
towi w przypadku zbycia lo-
kalu na rzecz osoby bliskiej, 
zamiany lokalu mieszkalnego 
na inny lokal mieszkalny albo 
nieruchomość przeznaczo-
ną lub wykorzystaną na cele 
mieszkaniowe, sprzedaży 
lokalu mieszkalnego, jeżeli 
środki uzyskane z jego sprze-

daży przeznaczone zostaną w 
ciągu dwunastu miesięcy na 
nabycie innego lokalu miesz-
kalnego, albo nieruchomości 
przeznaczonej lub wykorzy-
stanej na cele mieszkaniowe.
Podstawowym warunkiem 
sprzedaży lokalu mieszkal-
nego na rzecz najemcy jest 
uregulowanie opłat z tytułu 
najmu lokalu. Osoba zainte-
resowana wykupem miesz-
kania winna zgłosić się do 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
pokój nr 34 – II piętro, w celu 
uzyskania dodatkowych in-
formacji dotyczących proce-
dury przygotowania lokalu do 
sprzedaży, a następnie zło-
żyć wniosek o nabycie loka-
lu mieszkalnego w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego, parter – pokój nr 
15. Wniosek można pobrać 
ze strony internetowej www. 
bip. strzegom.pl – karta usługi 
WNZ.0143/K-2/2011 -Sprze-
daż lokali mieszkalnych na 
rzecz najemców, F-1/WNZ(8) 
Wniosek o nabycie na wła-
sność lokalu mieszkalnego z 
zasobów komunalnych gminy 
Strzegom

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 131/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
23 maja 2018 r.
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,,Przebudowa drogi gminnej nr 110769D – ul. Dolnej w Strzegomiu”. Koszt 
przebudowy wynosi 2,44 mln zł, z czego 50% dofinansowana będzie z 
budżetu państwa.

„Olszowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych” Etap I. Koszt remontu 
wynosi ok. 761 tys. zł brutto. Termin wykonania – koniec września 2018 r.

,,Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu – ETAP II”. 
Planowany termin zakończenia inwestycji trzecia dekada września 2018 r.

„Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy”. Koszt przebudowy 
chodnika wynosi ok. 368 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji 
zadania - koniec sierpnia  2018 r.

Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Dolnej w Strzegomiu - 
trzecia dekada listopada 2018 r.

Termin wykonania tej bardzo potrzebnej drogi, którą będą się poruszać tiry 
– koniec września 2018 r.

,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2884D w miejscowości 
Stanowice”. Wartość robót ok. 300 tys. zł. Planowany termin zakończenia 
prac - druga dekada lipca 2018 r.

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy”. 
Całkowity koszt wynosi 1,26 mln zł. Planowany termin zakończenia 
przebudowy dróg w Rogoźnicy - druga dekada lipca 2018 r.

Aktualnie w Strzegomiu i na terenie sołectw naszej gminy realizowanych jest wiele inwestycji drogowych, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców. 
W tym numerze krótki raport drogowy. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Trwają roboty drogowe
gminA w budowie


