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Akcja lato

Gmina Strzegom, jak co roku, 
wsparła letni wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży. Na ten cel prze-
znaczono prawie 84 tys. zł. Dzięki 
temu najmłodsi strzegomianie 
mogą brać udział w koloniach i 
półkoloniach, których program 
jest bardzo różnorodny. Dzieci 
wyjeżdżają m.in. nad morze, 
zwiedzają Wrocław, Zamek Książ, 
Krzeszów, Zamek Czocha oraz 
wiele innych miejsc i obiektów. 
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StrzeGom
Witajcie wakacje 

Na terenie ogrodu Rzym-
skokatolickiej Parafii pw. 
Św. App Piotra i Pawła w 
Strzegomiu br. członkowie 
i sympatycy Stowarzysze-
nia Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” zorganizowali 
festyn profilaktyczny pn.  
„Witajcie wakacje”. 
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StrzeGom
Koperta życia 

W tym wydaniu „Gmin-
nych Wiadomości Strze-
gom” przypominamy o 
„Kopercie życia”. Jest to 
akcja, do przystąpienia 
której zachęcają lekarze 
i pracownicy pogotowia 
ratunkowego. Akcja skie-
rowana jest do osób prze-
wlekle chorych, starszych, 
samotnych. 
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StrzeGom
Sprzęt dla 
strażaków 

Podczas zawodów sporto-
wo–pożarniczych OSP, które 
odbyły się 30 czerwca br. na 
boisku sportowym w Tomkowicach, naszym strażakom-o-
chotnikom wręczono nowoczesny sprzęt ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości. Jednostki otrzymały m.in.:  przecinarkę do cięcia stali 
i betonu,  pilarkę spalinową do drewna,  zestaw do usuwania 
szyb samochodowych,  nosze podbierakowe – ratownicze,  
defibrylator i agregat prądotwórczy. 
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StrzeGom
Biennale rzeźby

W Strzegomiu trwa VII 
Strzegomskie Biennale Rzeźby 
w Granicie. Ośmioro artystów 
wykonuje swoje rzeźby w gra-
nicie. Miejscami pracy rzeźbia-
rzy są strzegomskie zakłady kamieniarskie. Monumenty na 
początku sierpnia staną na strzegomskim Rynku. Wernisaż 
prac poprzedzi konferencja na temat roli rzeźby w przestrzeni 
publicznej. Komisarzem pleneru jest Grzegorz Niemyjski z 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będzie to z pewnością 
wielkie wydarzenie kulturalne. Już teraz zapraszamy strzego-
mian do podziwiania efektów biennale. 
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StrzeGom
Gra miejska 

Młodzi strzegomianie mie-
l i  okazję  wziąć udział  w 
plenerowej grze miejskiej 
pn. „Strzegom, eko–miasto”, 
będąca częścią prowadzonej 
przez gminę Strzegom kampanii edukacyjnej „Segre-
guj z nami na 5”. Wraz z gminą zabawę zorganizował 
ENERIS Surowce, właściciel ENERIS Ekologicznego 
Centrum Odzysku w Jaroszowie. Na uczestników gry 
czekała trasa pełna wyzwań ekologicznych związanych 
z segregowaniem śmieci. W grę zaangażowało się ponad 
stu uczestników. 
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Przedszkole rozpocznie 
swoją działalność z dniem 1 
września 2019 r. - Ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego sfinansujemy 
wyposażenie pomieszczeń i 
nie będą to tylko meble czy 
zabawki – wyjaśnia Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia. - Zakupimy również 
pierwszą w gminie „podłogę 
interaktywną” wspomagającą 

m. in. zajęcia ruchowe przed-
szkolaków, spostrzegawczość i 
koordynacje wzrokowo-rucho-
wą – dodaje burmistrz. 

Dotacja umożliwi również 
pokrycie znacznej części kosz-
tów działalności przedszkola 
w pierwszym roku jego funk-
cjonowania. Zorganizowa-
ne zostaną ponadto zajęcia 
specjalistyczne – korekcyjno 
– kompensacyjne, terapeu-

tyczne, logopedyczne oraz za-
jęcia dodatkowe – „Kreatywny 
przedszkolak”, „ Mały wielki 
artysta”, „Mały olimpijczyk”, 
„Robotyka i proste progra-
mowanie”.

Postępowanie rekrutacyjne 
do nowego przedszkola pro-
wadzone będzie w terminach 
wskazanych na początku 2019 
roku przez burmistrza Strze-
gomia. 

1.3 mln zł z UE dla maluchów!
Będzie to przedszkole przystosowane dla niepełnosprawnych
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Podsumowanie 
kadencji

W  „ G m i n n y c h  W i a -
d o m o ś c i a c h  S t r z e g o m” 
prezentu jemy cykl  pod-
sumowań  zw iąz anyc h  z 
k o ń c z ą c ą  s i ę  k a d e n c j ą 
2014 – 2018. W ostatnim numerze przypomnieliśmy 
przedsięwzięcia przeprowadzone w 2015 r. W tym 
natomiast chcielibyśmy zaprezentować, jakie inwe-
stycje zrealizowano w 2016 r. Znalazły się wśród nich 
zadania, które mają wpływ na jakość życia naszych 
mieszkańców. 

Ważne dla 
pacjentów! 

Tomasz Derej, zastępca 
dy rek to r a  Powia towego 
Pogotowia Ratunkowego 
w  Ś w i d n i c y  i n f o r mu j e , 
że z powodu zwolnienia 
lekarskiego oraz okresu urlopowego, sytuacja zwią-
zana z brakiem obsady lekarskiej w gabinecie nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej, będzie się utrzymy-
wać aż do września. Pacjenci będą przekierowani 
do szpitali: „Latawiec” w Świdnicy i „Mikulicz” w 
Świebodzicach. 

Konferencja 
prasowa

24 lipca br. (wtorek) o godz. 10.00 
na terenie hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 
(ul. Mickiewicza 2) rozpocznie się 
konferencja prasowa inicjująca I 
Aryzta Półmaraton Strzegom, który odbędzie się 13 października 2018 r. 
(start na strzegomskim Rynku o godz. 11.00). Organizatorami imprezy są: 
Gmina Strzegom, OSiR Strzegom sp. zo.o., Aryzta Polska sp. z o. o. i AKS 
Strzegom. Trasa półmaratonu: Rynek w Strzegomiu – Żółkiewka Wiatrak 
– Kostrza – Godzieszówek – Roztoka – Jugowa – Tomkowice – Strzegom 
(meta w Parku Miejskim w pobliżu pomnika Księżnej Anny).

W Skrócie: W Skrócie: W Skrócie:

W nUmErzE:

Gmina Strzegom zajęła 1. miejsce w konkursie organizowanym przez województwo dolno-
śląskie i otrzymała dotację w wysokości  ponad 1,3 mln zł na wyposażenie i roczne funkcjo-
nowanie nowo budowanego przedszkola integracyjnego przy ul. Kościuszki. 

Nowo budowane przedszkole integracyjne jest pierwszym w gminie Strzegom budynkiem oświatowym w 
pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest też jednym z niewielu na Dolnym Śląsku 
obiektów „pasywnych”, tj. takich, gdzie za pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych minimalizuje się 
zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Ciepło i prąd będą pochodzić z odnawialnych źródeł energii.  
Na jego budowę gmina uzyskała ok. 10.5 mln zł dotacji ze środków europejskich. 
Obydwie dotacje pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.
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50-lecie  pożycia  małżeń-
skiego  państwa Krystyny 
i Ryszarda Chęcińskich od-
było się w sobotę, 14 lipca br. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu. W uroczysto-
ściach – oprócz szacownych 
jubilatów i ich rodziny - wzięli 
udział m. in. przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Tomasz Marczak i zastępca 
burmistrza Strzegomia – Wie-
sław Witkowski.

Związek małżeński jubilatów 
został zawarty 30.12.1967 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Piławie Górnej, a 21 lip-
ca 1968 r sakramentalne tak 
powiedzieli sobie w kościele 
parafialnym św. Marcina rów-

nież w Piławie Górnej. W 1969 
roku urodziła się córka Edyta, 
a w 1971 syn Grzegorz. Dumą 
naszych jubilatów są wnuki: 
dorosły już Bartłomiej i wciąż 

jeszcze młode wnuczki – Kalina, 
Kornelia oraz Klara.

Pasją jubilatów jest rodzina. 
Cieszą się każdą chwilą spędzoną 
razem z dziećmi oraz wnukami. 

Chętnie wspominają te 50 lat 
spędzone razem, w których też 
nie zabrakło i tych trudniejszych 
momentów, ale z uśmiechem na 
ustach mogą powiedzieć, że ze 

wszystkiego wyszli razem.
Od 41 lat mieszkają w pięk-

nym Strzegomiu, który jest 
stolicą polskiego granitu. 

red

Pół wieku razem
Pasją jubilatów jest rodzina, a ich dumą są wnuki: Bartłomiej, Kalina, Kornelia oraz Klara. Cieszą się każdą chwilą spędzoną razem Gdzie pustostany?

Do Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu docierają infor-
macje o pustostanach znaj-
dujących się na terenie na-
szej gminy. - Dziękujemy za 
wszystkie zgłoszenia – mówią 
urzędnicy. 

Każde zgłoszenie jest skru-
pulatnie sprawdzane. Czę-
sto okazuje się jednak, że 
są to mieszkania prywatne. 
W przypadku pustostanów 
gmina musi najpierw ustalić 
przyczyny niezamieszkiwania. 
Przebywanie osoby za granicą 
w celach zarobkowych nie jest 
równoznacznie z opuszczeniem 
lokalu, a co za tym idzie utratą 
tytułu prawnego najmu. 

- W przypadku stwierdzenia 
trwałego porzucenia lokalu ko-
nieczne jest podjęcie stosowa-
nych działań, często na drodze 
postępowania sądowego, zmie-
rzających do wymeldowania 
osób oraz opróżnienia lokalu, 
co jest procesem niezwykle 
czasochłonnym. Niestety, do 
czasu wymeldowania wszyst-
kich osób gmina nie może 
zadysponować lokalu do ko-
lejnego zasiedlenia – mówi za-
stępca burmistrza Strzegomia 
Wiesław Witkowski.

red

Głównym  zadaniem Wy-
działu Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi jest 
dbanie o prawidłowy odbiór, 
transport, zbieranie, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych.  Naczelnikiem 
wydziału jest Jolanta Dryja, 
która kieruje czteroosobo-
wym zespołem. 

Do kompetencji wydziału 
należy m. in. przyjmowa-
nie deklaracji o opłacie za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. To tutaj do-
konuje się weryfikacji zło-
żonych deklaracji pod kątem 
ich prawidłowości, prowadzi 

się ewidencję księgową oraz 
windykację w zakresie opłat 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Wyjaśnia 
s ię  wsze lk ie  wątp l iwośc i 
mieszkańców w tym tema-
cie. 

Przyjmuje i rozpatruje się 
reklamacje od mieszkańców 
odnośnie nieprawidłowości 
w zakresie odbioru, trans-
portu i zagospodarowania 
odpadów  komuna lnych . 
W wydziale można złożyć 
wiosek o umorzenie, cz y 
rozłożenie na raty zaległości 
z tytułu opłaty za odpady.

red

Dbają o odpady komunalne

Jednym z najciekawszych 
punktów tegorocznej edy-
cji „Święta Granitu Strze-
gomskiego” była plenerowa 
gra miejska pn. „Strzegom, 
eko–miasto”, będąca czę-
ścią prowadzonej przez 
gminę Strzegom kampanii 
edukacyjnej „Segreguj z 
nami na 5”. Wraz z gmi-
ną zabawę zorganizował 
ENERIS Surowce, właści-
ciel ENERIS Ekologicz-
nego Centrum Odzysku w 
Jaroszowie.

W grze, która odbyła się 
24 czerwca br. wzięło udział 
ponad stu uczestników. Mimo 
niekorzystnej pogody i długiej 
trasy, wszyscy przemierzy-
li ją do samego końca. Na 
uczestników gry czekała trasa 
pełna wyzwań ekologicznych 
związanych z segregowaniem 
śmieci. Uczestnicy gry dowie-
dzieli się m. in., ile czasu po-
trzeba na naturalne rozłożenie 
się różnego rodzaju surowców, 
a także, co można zrobić z 
wysegregowanych odpadów. 
Swoją wiedzę i zręczność 
strzegomianie mogli spraw-
dzić również przy olbrzymiej 
bramce edukacyjnej. Na tra-
sie mieszkańcy odwiedzili 8 
punktów tematycznych, poko-
nując trasę o łącznej długości 
ok. 6 km. Ostatni punkt na 
mapie gry znajdował się w 
Rynku w okolicach fontanny. 
Tu też można było zakończyć 
grę, a tym samym wymienić 
wypełnione karty uczestników 
na nagrody.

W tym dniu zostali na-
grodzeni także zwycięzcy 

konkursu na logo kampanii 
promującej segregację odpa-
dów w gminie Strzegom. W 
konkursie ocenianych było 
28 prac. 

Wsz ys tk ie  by ł y  bardzo 
ciekawe. Spośród nich zo-
stał wybrany projekt, który 
zdaniem komisj i  spełniał 
wszystkie wymogi regula-
minu. Zwycięzcy otrzymali 
cenne nagrody, które uro-
czyście wręczył burmistrz 
Strzegomia podczas  Święta 
Granitu Strzegomskiego. 

- Wszystkim mieszkańcom 
dziękujemy za tak l iczne 
włączenie się do kampanii 
„Segreguj z nami na 5” – 
podsumowują organizato-
rzy.

red

Gra miejska „Strzegom, eko-miasto”
Na trasie mieszkańcy odwiedzili osiem punktów tematycznych, pokonując trasę o łącznej długości około 6 km

Tutaj można uzyskać wszelkie informacje na temat gospodarki 
odpadami komunalnymi, zgłaszać swoje uwagi i problemy. 
Poza tym  pracownicy wydziału mają inne obowiązki z zakresu 
gospodarki odpadami, takie jak nadzór nad systemem, nad-
zór nad prawidłową segregacją w naszej gminie, edukacja 
mieszkańców i inne zadania wynikające z przepisów. 

Wszystkich mieszkańców, którzy mają pytania odnośnie 
odpadów komunalnych zapraszamy do pok. nr 16. 

Kampania edukacyjna „Segreguj z nami na 5” ma na celu przygotowanie miesz-
kańców Strzegomia do wprowadzenia nowego systemu segregacji odpadów, 
który już od stycznia 2019 roku będzie obowiązywać w gminie. 

Urząd w dowód społecznego uzna-
nia dla trwałości małżeństwa i 
rodziny wystąpił do prezydenta RP 
o wyróżnienie czcigodnych jubilatów 
poprzez odznaczenie medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie.
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LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

15.07 - 21.07 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

22.07 - 28.07 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

29.07 - 04.08 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

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 

Informację o utracie lub uszko-
dzeniu dowodu osobistego zgłasza 
się osobiście  w najbliższym urzę-
dzie gminy lub w konsulacie (w 
przypadku osób przebywających za 
granicą państwa), na  formularzu 
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 
dowodu osobistego. Natomiast w 
przypadku zgłoszenia uszkodzenia 
dowodu osobistego załącza się 
uszkodzony dowód osobisty do 
ww. formularza. 

Można też informację wysłać 
w formie elektronicznej on-line 
przez  ePUAP. Osoba, która utraci-
ła dowód osobisty, jest obowiązana 
wystąpić niezwłocznie o wydanie 
nowego dokumentu. 

Po przyjęciu zgłoszenia o utra-
cie lub uszkodzeniu dowodu 
osobistego wydawane jest za-
świadczenie. 

Dowód osobisty zgłoszony jako 
utracony jest unieważniany w Re-
jestrze Dowodów Osobistych.

Posługiwanie się dowodem oso-
bistym zgłoszonym jako utracony, 
może powodować negatywne 
konsekwencje dla jego posiadacza 
podczas przekraczania granic lub 
dokonywania czynności prawnych 
na jego podstawie - podkreśla Ja-
dwiga Soroka z Wydziału Spraw 

Obywatelskich w UM w Strze-
gomiu. 

red

- 20-06-2018 r. ok. godz. 15.05 
kierujący pojazdem ciężarowym 
nie zastosował się do znaków 
zakaz wjazdu o rzeczywistej ma-
sie całkowitej ponad 3,5 t, ruch 
okrężny znajdujących się na ul. 
Świdnickiej, a następnie skręcił 
w lewo w ul. Rynek - jadąc pod 
prąd - utrudniając tym samym 
innym pojazdom ruch. Sprawą 
zajęła się Policja.

- 22-06-2018 r. ok. godz. 
20.50 na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki – Promenada – Ofiar 
Katynia, kierujący pojazdem 
osobowym z nieznanych przy-
czyn uderzył w plastikowy znak 
tzw. pylon drogowy koloru żół-
tego. Sprawa została przekazana 
na Policję.

- 22-06-2018 r. ok. godz. 
00.25 na ul. Świdnickiej doszło 
do potrącenia rowerzysty przez 
pojazd osobowy. Zapis z tego 
zdarzenia będzie udostępniony 
na polecenie sądu.

 - 22-06-2018 r. o godz. 10.20 
w Parku przy ul. Krótkiej ko-
bieta pozostawiła torbę z ko-
smetykami na ławce. Kosmetyki 
te przywłaszczyła sobie inna 
kobieta, która tam przechodziła. 
Sprawa została załatwiona polu-
bownie między kobietami.

- 27-06-2018 r. o godz. 10.55 
kierujący pojazdem dostawczym 

będący na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki – Rynek nie zasto-
sował się do znaku ruch okrężny 
skręcając nieprawidłowo w lewo, 
kontynuując jazdę „pod prąd”. 
Następnie kierowca skręcił 
w ul. Paderewskiego. Sprawa 
z tego zdarzenia z zapisem z 
monitoringu została przekazana 
Policji.

- 27-06-2018 r. ok. godz. 
13.30 kierujący pojazdem do-
stawczym jadąc ulicą Świdnicką, 
skrócił sobie nieprawidłowo 
jazdę, nie stosując się do znaku 
ruch okrężny, a następnie wje-
chał w ul. Rynek 44-48. Sprawą 
zajęła się Policja.

- 02-07-2018 r. ok. godz. 
09.45 kierujący pojazdem oso-
bowym będąc na skrzyżowaniu 
ulic Świdnicka-Rynek wykonał 
nieprawidłowo manewr skrętu 
w lewo, nie stosując się do 
znaku ruch okrężny. Następnie 
kontynuował jazdę pod prąd, nie 
zważając na pojazdy poruszające 
się prawidłowo. Sprawą zajęła 
się Policja.

- 03-07-2018 r. ok. godz. 
09.20 w Rynku na wysokości 
Pomnika św.  Jana Nepomucena 
zasłabł mężczyzna, któremu do 
czasu przyjazdu karetki pogo-
towia pierwszej pomocy udzieli 
strzegomscy policjanci.  

Okiem miejskiego monitoringu

zwrot podatku 
W dniach 1-31 sierpnia  2018 r. 

można składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z 
fakturami VAT potwierdzają-
cymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 
2018 r. 

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w dniach 
od 1 do 31 października 2018 r. 
gotówką w kasie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu  lub prze-
lewem na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku.

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
- VII Strzegomskie Biennale 

Rzeźby w Granicie 
- „Miasto Dzieci” w Strzego-

miu

zgubiłeś dowód osobisty? zgłoś to

Już jesienią tego roku zasie-
dlane będą nowo powsta-
łe lokale socjalne w prze-
budowywanym budynku 
gminnym w Jaroszowie 142. 
Mając na uwadze potrzeby 
mieszkańców oczekujących 
na przydział lokali gmin-
nych, gmina Strzegom w 
zeszłym roku rozpoczęła 
przebudowę dawnego kina 
i pozostałych pomieszczeń 
na nowoczesne mieszkania 
socjalne. 

Koniec inwestycji przewi-
dziany jest na wrzesień br., a 
zaraz potem ruszy procedura 
przydziału poszczególnych 
lokali. Do zasiedlenia będzie 
łącznie 21 mieszkań jedno- i 
dwupokojowych o powierzch-
ni użytkowej od 33 do 50 m 
kw. Mieszkania składają się z: 
przedpokoju, łazienki, kuch-
ni,  pokoju/pokoi samodziel-
nych lub też pokoju/pokoi z 
aneksem kuchennym. Dwa z 
nich przystosowane będą dla 

potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

- To kolejne działania na rzecz 
osób będących w trudnej sytuacji 

mieszkaniowej obok programu 
„Mieszkanie plus” oraz budow-
nictwa realizowanego przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową i 

prywatnych inwestorów – infor-
muje Wiesław Witkowski, za-
stępca burmistrza Strzegomia. 

red

Lokale socjalne 

rodzinne niedziele w gminie Strzegom 

Koniec inwestycji przewidziany jest na wrzesień br., następnie  ruszy procedura przydziału lokali

Strzegomianie nie będą się nudzić. Przygotowano wiele atrakcji. Pierwsze wydarzenia już za nami

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 
o. o. w Strzegomiu niedawno za-
kończyła zadanie pn. „Budowa 
sieci wodociągowej w ul. Rybnej 
i Czarnej w Strzegomiu”. Prace 
wykonywała firma Hypmar z 
siedzibą w Modlęcinie. 

W ramach zadania wybudo-
wano 400 m sieci wodociągowej 
w postaci hydrantów. Całkowity 
koszt zadania to kwota ok. 284 
tys. zł.

W rejonie ul. Rybnej i Czar-
nej powstało 19 działek bu-
dowlanych. W lipcu 2010 r. na 
zlecenie gminy Strzegom opra-
cowana została dokumentacja 
techniczna na zadanie „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej – działki 22/1, 
33/3 43/3 ul. Rybna i Czarna, 
Strzegom”.

- Mając na uwadze to, że 2012 r. 
gmina Strzegom wybudowała 
sieć kanalizacji sanitarnej o 
długości około 190,0 mb, zasad-
nym była również budowa sieci 
wodociągowej. Dzięki temu 
kolejna część miasta Strzegomia 
posiada pełną infrastrukturę 
związaną z odprowadzaniem 
ścieków i dostawą wody – in-
formuje Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki 
WiK.

red

nowa sieć wodociągowa

W ostatnich tygodniach 
strzegomianie mogli bawić się 
na festynach przygotowanych 
przez OSiR, SCK i Bibliotekę. 
– Dzieci doskonale spędzają 
czas na świeżym powietrzu. 
Nie trzeba się nudzić w domu 
– mówią mieszkańcy. Nato-
miast w najbliższą niedzielę, 
czyli 22 lipca, do Morawy 
na „Ogólnopolską Olimpiadę 

Młodzieży” oraz „Niedzielę z 
kucykiem” zaprasza Ośrodek 
Jeździecki Stragona. – Nasze 
propozycje na weekendowe spę-
dzanie czasu przyjęły się wśród 
mieszkańców, bo widzimy, z 
jaką chęcią biorą w nich udział. 
Dlatego zapraszamy na kolejne 
wydarzenia. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie – dodają 
organizatorzy. 

Niedziele wolne od handlu zachęcają, żeby wyjść z domu. Z 
myślą o mieszkańcach przygotowano ofertę spędzania wolne-
go czasu w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. 
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Mimo okresu wakacyjne-
go radni Rady Miejskiej w 
Strzegomiu spotkali się na 
sesji, która odbyła się 9 lipca 
br. Jedną z najważniejszych 
decyzji było zwiększenie 
wydatków na zadania inwe-
stycyjne o kwotę 125 tys. zł.

Chodzi o wykonanie nowego 
odcinka kanalizacji w przebu-
dowywanym właśnie budynku 
komunalnym na mieszkania 
socjalne w Jaroszowie (20 tys. 
zł), wykonanie  wentylacji  
oraz  remont  sanitariatów  w  
budynku  szkolno-przedsz-
kolnym  w Jaroszowie (25 
tys. zł) oraz oświetlenie ciągu 
pieszego wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu od 
skrzyżowania z ul.  Kochanow-
skiego  do  skrzyżowania  z  ul.  
Dworcową (80 tys. zł). W tym 
ostatnim przypadku chodzi o 
postawienie 7 szt. lamp, ponie-
waż na tym odcinku brak było 
oświetlenia. 

Radni podjęli jeszcze uchwa-
ły w sprawie:

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie udzielenia w 2018 roku 
dotacji z budżetu gminy 
Strzegom, na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do re-

jestru zabytków, znajdują-
cych się na terenie gminy 
Strzegom,

- ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy 

Strzegom miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoho-
lowych,

- przyjęcia Strategii Rozwoju 
Aglomeracji Wałbrzyskiej z 
perspektywą do 2030 r.

red

Zachęcamy w szczególności 
mieszkańców Strzegomia oraz 
lokalne organizacje pozarządo-
we do zapoznania się z treścią 

projektu zasad. Istnieje możli-
wość wniesienia uwag i propo-
zycji odnośnie treści zasad w 
terminie do 31 lipca 2018 r.

Uwagi i propozycje można 
składać: 
1) pisemnie osobiście w 

Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu (parter, 
pok. nr 15); 

2) pisemnie za pośrednictwem 
poczty na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom 
(decyduje data wpływu do 

urzędu);
3) drogą e lektroniczną na 

adres budzetobywatelski@
strzegom.pl (w tytule wia-
domości  na leż y  wpisać 
„Budżet obywatelski 2019 
– uwagi”).

W spotkaniu wzięli udział 
m. in.: wiceprezes Zarządu 
Głównego Polskiego Związku 
Niewidomych w Warszawie – 

Włodzimierz Ożga, wiceprezes 
Zarządu Okręgu Dolnośląskie-
go – Zbigniew Skulski oraz 
władze samorządowe Strze-

gomia. 
Takie spotkania doskonale 

wpływają na zintegrowanie 
osób niewidomych i słabowi-
dzących z innymi osobami oraz 
wzmacniają motywację do dzia-
łania i wiarę we własne siły.

- W imieniu członków PZN i 

osób zaproszonych bardzo dzię-
kujemy władzom naszej gminy 
za wsparcie i pomoc w organi-
zacji tego spotkania – podkreśla 
Andrzej Zontek, prezes Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
Koło w Strzegomiu. 

red

Po lipcowej sesji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Integracja naszych niewidomych

Nad czym tym razem pochylili się strzegomscy radni i jakie uchwały przegłosowali?

Uwagi i propozycje dotyczące treści zasad budżetu można składać do 31 lipca 2018 r.

Takie spotkania doskonale wpływają na zintegrowanie osób niewidomych i słabowidzących z innymi osobami

Uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zaję-
ciowej w Strze-
gomiu  mie l i 
m o ż l i w o ś ć 
bezpośrednie-
go kontaktu z 
egzotycznymi 
papugami. 

Mogli obser-
wować zachowanie 
ptaków, posłuchać, co 
ciekawego mają nam do po-
wiedzenia, próbowaliśmy je kar-
mić. Niektóre nawet masowały 
im ręce, szyję, głowę. Sznurówki 
w butach uczestników cieszyły 

się dużym zaintere-
sowaniem ze stro-

ny papug… Ary 
przyglądały się z 
wysoka, bacznie 
ich obserwując.

- W tej nie-
zwykłej, rajskiej 

zagrodzie mogli-
śmy również zo-

baczyć przepiękne 
pawie, nietuzinkowe 

gołębie, bażanty. Dziękujemy 
panu Jurkowi, że mogliśmy do-
świadczyć osobiście tej egzotycz-
nej terapii – zaznaczają uczestni-
cy WTZ w Strzegomiu.

Na łamach „Gminnych Wia-
domości Strzegom” przypomi-
namy o „Kopercie życia”. Jest to 
akcja, do przystąpienia której 
zachęcają lekarze i pracownicy 
pogotowia ratunkowego. 

Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, star-
szych, samotnych i polega na 
umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach 
najważniejszych informacji o 
stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kon-
taktach do najbliższych, danych 
osobowych, w tym nr pesel. 
Pakiet z takimi informacjami 
powinien być przechowywany 
na lodówce, czyli miejscu, które 
jest prawie w każdym domu i 
zarazem jest łatwo dostępne.

Taką „Kopertę życia”, jak rów-
nież samą „Kartę Informacyjną” 
można odebrać w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – Wy-
dział Obsługi Interesanta pok. 
nr 15 – parter lub w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu. Akcja na terenie gminy 
Strzegom trwa od 2015 roku. 

Przypominamy jednak, że in-
dywidualna „Karta Informacyj-
na” – dane o osobie, jest ważna 
1 rok od momentu jej wypeł-
nienia. Należy ją aktualizować, 
szczególnie w danych dotyczą-
cych telefonów do najbliższych 
członków rodziny, przebytych i 
obecnych chorobach jak rów-
nież przyjmowanych lekach.

red

Egzotyczna terapia

Koperta ratująca życie

Bezpłatna „Koperta życia” jest dostępna w naszej gminie dzięki interpelacji 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Strzegomiu - Marty Zięby. Pomysł ten 
z entuzjazmem przyjęły władze naszego miasta oraz pozostali radni.

Polski Związek Niewidomych, Koło w Strzegomiu 7 lipca 
br. zorganizował dla swoich podopiecznych grilla w Cen-
trum Aktywności Społecznej „Karmel”. 

Burmistrz Strzegomia informuje, że na stronie www.
strzegom.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
strzegom.pl zakładka „Konsultacje społeczne” oraz „Budżet 
Obywatelski 2019), a także w Wydziale Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  (I piętro, pok. nr 19) 
udostępniono do wglądu projekt Zasad Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Strzegom na 2019 rok. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słu-
cha mieszkańców i ich problemów. 
Ceni sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył możli-
wość zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

miciu: witam, ostatnio poszedłem 
pograć z córką w tenisa na osir. 
zapłaciłem za kort. Pierwsze zdanie 
córki po wyjściu z hali osir-u było 
takie: dlaczego musimy płacić za kort, 
kiedy moi koledzy grają w piłkę na 
orliku za darmo? nie wiedziałem, co 
mam odpowiedzieć. jesteśmy lepsi czy 
gorsi, jeśli musimy płacić? 

Wszyscy są równi, stąd za boisko 
piłkarskie i boisko do koszykówki 
nie są pobierane opłaty – zgodnie z 
programem, w ramach którego budo-
wano Orliki. Kort nie był ujęty w tym 
programie, choć wybudowano go w 
ramach jednej inwestycji z boiskami. 

jacek: witam serdecznie panie bur-
mistrzu. zapytanie dotyczy skrzyżo-
wania drogi krajowej nr 5 z ul. Armii 
krajowej. czy jest szansa wystąpienia 
do odpowiednich władz z propozycją 
ustawienia tam sygnalizacji świetlnej? 
zapewniłoby to bezpieczne przejście i 
przejazd pojazdów.

Kolejny raz wystąpimy  z taką 
propozycją ustawienia sygnalizacji 
świetlnej do GDDKiA. 

Francuz: szanowny panie burmi-
strzu. nareszcie po 4 kadencjach rozpo-

częły się prace związane z sołtysówką 
w skarżycach za pieniądze z Progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich, za 
co bardzo dziękujemy. 

Po latach niemocy rozpoczęliśmy 
budowę miejsc rekreacji w Skarżycach 
i Godzieszówku. Praca w toku, więc 
już niedługo mieszkańcy będą się 
mogli cieszyć tymi inwestycjami. 

grach0: Panie burmistrzu, czy 
wzdłuż rzeki strzegomki mogą po-
wstać alejki spacerowe z ławeczkami, 
oświetleniem i monitoringiem, pod-
świetlane mostki? jak pięknie by było. 
będąc swego czasu w dusznikach 
zdrój i Polanicy zdrój, zachwycałem 
się taką inwestycją. gospodarze pięk-
nie wykorzystali potencjał rzeki w 
mieście, stwarzając urokliwe miejsce 
do spędzania wolnego czasu. Proszę 
rozważyć taką inwestycję. Piękna 
sprawa. Pozdrawiam.

Wzdłuż rzeki powstają już alejki 
spacerowe z ławeczkami i monito-
ringiem, również plac zabaw, kino i 
wiele innych atrakcji, jednak nowe 
mosty czy mostki nie są przewidziane. 
Również pozdrawiam.

jan:  dzień dobry. Panie burmi-
strzu, cieszę się ze sporego zaintere-
sowania zwłaszcza w ostatnim czasie 
ścieżkami rowerowymi i scalania 
ich. w poprzednich latach pomijano 
trochę ten temat i w mojej ocenie 
można było w tym temacie więcej 
zdziałać chodzi mi między innymi 
o istniejące parki, po których tak 
naprawdę chyba nie można jeździć 
rowerem, brak znaków ciągu pie-
szo-rowerowego, nie wspominając 
o braku obniżonych krawężników 
między parkami. zastanawiam się, 
czy w nowo remontowanym parku 
między dolną a kasztelańską będzie 
ścieżka rowerowa. czy nikt o tym nie 
pomyślał? może na łamach lokalnej 
gazety zdradziłby pan projekt lub 
plan scalania ścieżek. może miesz-
kańcy podpowiedzą, w jaki sposób to 
zrobić i którędy. Pozdrawiam  

Jest zaprojektowana ścieżka rowe-
rowa od ul. Kasztelańskiej aż do ul. 
Jeleniogórskiej, wzdłuż której jest już 
wybudowana ścieżka rowerowa. Pro-
jekt połączenia ścieżek rowerowych 
będzie konsultowany z mieszkańcami, 
o czym będziemy informować. Zachę-
cam do udziału. 

kasia:  witam, czy można składać 
wnioski o „mieszkanie plus” czy już 
nie? i czy jak mieszkam z rodziną 
6-osobową na wynajmie, a mąż tylko 
pracuje, to czy mogę się starać o „miesz-
kanie plus”?

Można składać wnioski na „Miesz-
kanie plus”, choć w tej chwili nie 
mamy decyzji, czy takie mieszkania 
będą u nas budowane. Wciąż o to 
zabiegamy.  

Anna zawa: witam, czy jest możli-
wość wynajmu mieszkania komunal-
nego? szukam mieszkania niedrogiego, 
a może być kawalerka. jestem sama z 
dwojgiem dzieci. Panie burmistrzu, 
bardzo proszę o odpowiedź. to pilna 
sprawa. 

Gmina przekazuje mieszkania 
tylko osobom z listy oczekujących 
na nie, którzy spełnili wymagane 
uchwałą kryteria oraz w trybie lokalu 
do remontu we własnym zakresie i 
na własny koszt. Szczegóły w Wy-
dziale Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego. 

marek: Panie burmistrzu. tak 
jak pan powiedział w strzegomskim 
radiu, zgłaszam że w dniu 11 lipca 
od 15:00 śmierdzi ze słodowni, aż 
na legnickiej. Proszę o interwencję 
i życzę dalszych sukcesów w mieście. 
dobry człowiek, na dobrym stanowi-
sku. brawo!

Przekażemy tę informację do osób 
zarządzających Słodownią celem 
ustalenia przyczyny. 

ed: mam pytanie, czy w związku z 
prowadzoną rewitalizacją parku za 
netto przeprowadzone zostały prace 
archeologiczne? jeśli tak, to czy odna-

leziono jakieś stare przedmioty, czy 
będą one udostępnione mieszkańcom 
do obejrzenia?

Tak. Całość prac prowadzona 
jest pod nadzorem konserwatora 
zabytków, a wykonuje je uprawniony 
archeolog. W chwili obecnej znalezio-
no elementy murów opatrzone napi-
sami, które zostaną wyeksponowane 
poprzez wbudowanie w widocznych 
miejscach, jak chociażby nadproże.

nik: Panie burmistrzu, wziął się 
pan za drogi, chodniki, obiekty sporto-
we, parki, teraz widzę, że stare mury 
miejskie będą rewitalizowane, a może 
też uda się coś zrobić z Fort-gajem 
i basztą. Po raz kolejny podkreślam, 
strzegom od lat 90-tych nie miał ta-
kiego gospodarza! gratuluję i dziękuję 
bo miasto pięknieje z każdym rokiem. 
mam przy okazji prośbę - proszę o 
wpłynięcie na komendanta Policji 
w strzegomiu i zwiększenie patroli 
(PieszycH!) w mieście, żeby te 
wszystkie piękne miejsca nie zostały 
zaraz zdewastowane. szczególnie 
ławeczki w parkach, które są od lat 
okupowane przez te same trunkowe 
osoby - nic się z tym nie robi niestety.

Odsyłam do dostępnych artyku-
łów, które ukazały się w ostatnich 
numerach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. 

miciu: witam, po zimie załatano 
wiele dziur na drogach w mieście. 
jednak wiele miejsc wymagałoby 
trochę większych „łat”. ul. różana w 
okolicy skrzyżowania z chopina i ul. 
Parkowa. 

Ubytki są na bieżąco uzupełniane. 
Decyzja o większym uzupełnieniu 
masą ubytku zostanie podjęta po prze-
prowadzeniu oględzin w terenie. 

jerzy:  Panie burmistrzu, kiedy 
zostanie uzupełnione pobocze przy Al. 
wojska Polskiego? starsi ludzie, którzy 
przechodzą przez pasy, przewracają 
się o tę nierówność.

W chwili obecnej na Al. Wojska 
Polskiego prowadzone są 4 inwesty-

cje. Pobocza i droga utrzymywane 
są na bieżąco, jednak w związku z 
prowadzeniem robót mogą nastąpić 
utrudnienia w ruchu. Po zakończeniu 
budowy teren zostanie wyrównany. 

kochająca koty: witam, bardzo 
proszę pana o poświęcenie chwili uwagi 
bezdomnym kotom. ostatnio wnuczka 
przyniosła do domu bardzo wychudzo-
nego, chorego kotka. okoliczne schroni-
ska odmówiły przyjęcia go. zgłosiłam 
to w urzędzie pani, która zajmuje się 
tymi sprawami. Po wielu prośbach 
udało mię uzyskać zgodę na leczenie u 
pani dr siekaniec. moje pytanie brzmi, 
co ma zrobić zwykły obywatel, gdy na 
swej drodze spotka chore, zaniedbane 
zwierzę. zostawić na pastwę losu? 
Pozdrawiam. 

Gmina Strzegom posiada uchwałę 
ws. Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Strzegom w 2018 r. Koty są 
zwierzętami wolnożyjącymi, dlatego 
schronisko nie ma podstaw do ich 
przyjmowania. Opiekunowie kotów 
muszą zgłosić się do Urzędu Miej-
skiego i złożyć stosowną deklarację. 

iza: witam. od kilku lat mieszkam 
przy strzegomskich Plantach. ze 
zdziwieniem obserwuję jak duże, 
zdrowe drzewa na wiosnę okazują 
się być martwe. i to co roku w mniej 
więcej tych samych miejscach.  mam 
podejrzenie, że jest to celowe działanie, 
by móc zrealizować z góry założony 
plan. na ich miejsce sadzone są młode 
drzewka. bez sensu.

Trudno jest stwierdzić, czy uschnię-
te drzewa są niszczone przez ludzi. 
Gmina w celu zapewnienia ochrony 
izolacyjnej miasta oraz w celu utrzy-
mania terenów zielonych dosadza 
drzewa w różnych miejscach. 

mieszkaniec: jak strzegom będzie 
miał swoją drugą obwodnicę (docelowo 
w ciągu drogi 374), której budowa, wg 
dostępnych informacji, ma się zacząć 

jeszcze w tym roku, to czy nie trzeba 
by było wybudować także obwodnicę 
jaroszowa? sam wiem, co się w mo-
jej miejscowości dzieje. nagminnie 
przekraczana dopuszczalna prędkość 
nawet pomimo fotoradaru koło kościoła 
(km 385+700), ciężarówki. to pytanie 
chętnie bym skierował do gddkiA, 
zarządcy krajowej „5”. Pozdrawiam, 
mieszkaniec jaroszowa.

Niestety, pomimo wieloletnich 
starań prace koncepcyjne nad budową 
obwodnicy Strzegomia w ciągu drogi 
wojewódzkiej 374 nie są realizowane. 
Również w przypadku obwodnicy 
Jaroszowa GDDKiA nie podejmuje 
żadnych działań. 

inka: Panie burmistrzu rozumiem, 
że park przy bazylice będzie remon-
towany, ale czy to oznacza, że do tego 
czasu ma tak zarastać i być miejscem, 
gdzie na ławkach spożywa się alkohol 
w biały dzień! Proszę interwenio-
wać. to wstyd, by miejsce przy takim 
zabytku jak bazylika tak wyglądało, 
nawet jeśli planuje się remont. czy 
jest możliwe, aby przy okazji remontu 
parku poprawić nawierzchnię uliczki 
łączącej park z bazyliką? obecnie  
trudno się chodzi po jej nawierzchni, 
nie mówiąc już o prowadzeniu wózka 
z dzieckiem. Proszę to przemyśleć. 

Informację o osobach spożywają-
cych tam alkohol przekażę Policji. 

ola. witam. mam pytanie. gdzie 
można składać wnioski „dobry start” 
dla ucznia? chodzi o wypłatę świad-
czenia 300 zł na wyprawkę do szkoły.

Wniosek o świadczenie „Dobry 
start” od 1 lipca 2018 r. można złożyć 
online za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl oraz bankowości elek-
tronicznej. Przyjmowanie wniosków 
drogą tradycyjną (papierową) bądź 
za pośrednictwem poczty rozpocz-
nie się 1 sierpnia 2018 r. Wnioski 
o świadczenie „Dobry start” będzie 
można składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, ul. Armii Krajowej 23, 
58-150 Strzegom.

„Akcja lato” w gminie Strzegom
Blisko 84 tys. zł przeznaczono w tym roku na wypoczynek letni dla najmłodszych mieszkańców gminy Strzegom. Dzieci nie narzekały na nudę

Stowarzyszenie Przeznaczenie Wys. przeznaczonych 
środków publicznych 

Koło Przyjaciół Dzieci „CO-
PERNICUS” przy PSP nr 2 
w Strzegomiu

Kolonia letnia w Jarosławcu 17.200,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany Kolonia letnia w Międzywodziu 8.400,00 zł

UKS  „Aktywna Kostrza” Kolonia letnia w Darłowie 8.000,00 zł
Stowarzyszenie „Razem dla 
Jaroszowa” Kolonia letnia w Sianożętach 4.400,00 zł

AKS Strzegom Kolonia letnia w Złotym Stoku 2.800,00 zł

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice

Półkolonia (m. in.: park linowy  
w Jedlinie, Ciszowice, Kolorowe  
Jeziorka, Bazylika w Krzeszowie 
plus atrakcje na miejscu)

2.600,00 zł

Koło Przyjaciół Dzieci „CO-
PERNICUS” przy PSP nr 2 
w Strzegomiu

Półkolonia (m. in.: zamek  w Bolko-
wie, Zamek Książ, Jaworzyna Śl.,  
Szymanów stadnina, Play City  w 
Legnicy, park linowy  w Jedlinie 
plus miejscowe atrakcje)

9.410,00 zł

Koło TDP przy Zespole Szkół 
Specjalnych

Półkolonia (m. in.: kręgielnia  w 
Świebodzicach,  Nadleśnictwo 
Świdnica,  Ostoja nad Młynówką 
plus atrakcje na miejscu)

2.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół 
PSP nr 4  „Przyjaciele Czwór-
ki” w Strzegomiu

Półkolonia (m. in.: Rzeszówek  
– warsztaty mydlane,  Walim, 
Włodarz sztolnie plus atrakcje na 
miejscu)

10.922,60 zł

Stowarzyszenie Pedago-
gów i Psychologów Gminy 
Strzegom

Półkolonia (m. in.: Zamek Czocha, 
Western City Ścięgny, Stara Ko-
palnia plus miejscowe atrakcje)

11.250,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom

„Akcja” Półkolonia (Wrocław, Park 
Trampolin,  Afrykanarium, ZOO 
plus atrakcje na miejscu)

6.750,00 zł

Z półkolonii i kolonii skorzysta w sumie ponad 500 osób.
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Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia 
oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374. Koszt 6 mln zł

Zmodernizowany parking na ul. Ofiar Katynia

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w 
Strzegomiu” – koszt ok. 470 tys. zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goczałkowie – koszt ok. 30 
tys. zł

Skrzyżowanie ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada

„Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu – Etap IV – koszt 400 tys. zł

Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu” – ETAP I – 
koszt ok. 90 tys. zł

Budowa chodników na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Międzyrzeczu – 
koszt ok. 125 tys. zł

W ostatnim numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” rozpoczęliśmy cykl podsumowań związany z kończącą się kadencją 2014-2018. W kolejnych wydaniach przypomnimy naszym 
czytelnikom najważniejsze remonty drogowe, inwestycje zrealizowane w mieście i na terenie sołectw oraz inne dokonania strzegomskiego samorządu, dzięki którym nasza gmina suk-
cesywnie zmienia swoje oblicze i wizerunek. W tym numerze 2016 r., w którym na inwestycje przeznaczono ok. 15,4 mln zł. Rok zakończono prawie milionową nadwyżką budżetową. Za 
dwa tygodnie druga część podsumowania 2016 r.

2 0 1 6  w  p i g u ł c e ,  c z y l i     r o k  w a ż n y c h  i n w e s t y c j i
Najważniejszą inwestycją drogową był remont ul. Kościuszki, Ofiar Katynia i Promenada w Strzegomiu. Fanów sportu i aktywności fizycznej ucieszyło oddanie do użytku zmodernizowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które jest jednym z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Skarżycach – koszt 35,6 tys. zł

Budowa chodnika w miejscowości Granica – koszt 244 tys. zł

Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w 
Strzegomiu” – etap I – koszt 78 tys. zł

Modernizacja strzegomskiego OSiR-u - koszt inwestycji wyniósł ok. 6 mln 
zł, z czego 2,1 mln zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
(na zdjęciu górna płyta)

Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Olszanach – koszt 
20 tys. zł

Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym – koszt blisko 217 tys. zł

Roboty remontowo-renowacyjne muru okalającego cmentarz na ul. 
Świdnickiej w Strzegomiu – koszt 148 tys. zł

Dolna płyta stadionu OSiR w Strzegomiu

2 0 1 6  w  p i g u ł c e ,  c z y l i     r o k  w a ż n y c h  i n w e s t y c j i
Najważniejszą inwestycją drogową był remont ul. Kościuszki, Ofiar Katynia i Promenada w Strzegomiu. Fanów sportu i aktywności fizycznej ucieszyło oddanie do użytku zmodernizowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które jest jednym z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Którzy znani polscy aktorzy zagrali w polsko-bry-
tyjskiej produkcji pt. „Katyń: Ostatni świadek”? 
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na do-
wolnie wybrany film wyświetlany w dniach 21-22 
lipca 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
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 !

„Uprowadzona księżniczka” 
(DUBBING)
21.07.2018 r. o godz. 16:00 
22.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Katyń: Ostatni świadek” 
21.07.2018 r. o godz. 18:00 
22.07.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Bella i Sebastian 3” (DUB-
BING)
28.07.2018 r. o godz. 16:00 
29.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

 „Pozycja obowiązkowa” 
28.07.2018 r. o godz. 18:00 
29.07.2018 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

Wśród uczestników bien-
nale są: prof. Robert Kaja z 
Gdańska, dr Marcin Nosko z 
Krakowa, dr Norbert Sarnecki 
z Poznania, Mateusz Wójcik z 
Warszawy, dr Grzegorz Nie-
myjski reprezentujący ASP we 
Wrocławiu  i będący jednocze-
śnie komisarzem tegorocznego 
pleneru oraz artysta z Czech 
dr Robert Bucek związany z 
Uniwersytetem Artystycznym 
w Ołomuńcu. Po raz pierwszy 
w historii strzegomskich „grani-
towych plenerów” biorą w nim 

udział również miejscowi arty-
ści – Ewa Solima oraz Patryk 
Nieczarowski. 

- Efektem pracy rzeźbiarzy 
będzie osiem granitowych mo-
numentów, które na początku 
sierpnia staną na strzegomskim 
Rynku. Wernisaż prac poprze-
dzi konferencja na temat roli 
rzeźby w przestrzeni publicz-
nej – informuje Krzysztof 
Kalinowski, zastępca dyrek-
tora Strzegomskiego Centrum 
Kultury. 

red

Na terenie ogrodu Rzym-
skokatolickiej Parafii pw. 
Św. App Piotra i Pawła w 
Strzegomiu 29 czer wca 
br. członkowie i sympaty-
cy Stowarzyszenia Przy-
jaciół Publicznej Szkoł y 
Po d s t a w o w e j  n r  4  i m . 
Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” zorganizowali 
festyn profilaktyczny pn. 
„Witajcie wakacje”. 

Dla dzieci przeprowadzo-
no konkursy, quizy, gry, tur-
nieje oraz zaprezentowano 
szerokiej publiczności 
dokonania kultural-
ne i artystyczne 
dz i e c i  i  m ło-
dzieży. Festyn 
miał charak-
t e r  p r o f i -
l ak t yczny, 
gdyż pro-
p a g o w a ł 
idee życia 
b e z  u z a -
leżnień, a 
także za-
chęcał  do 
zdrowego i 
sportowego 
s t y lu  ż yc i a . 
M i m o  u p a -
łu znaleźli  s ię 
śmiałkowie, któ-
r z y  wz ię l i  udz i a ł 
w rozgrywkach spor-
towych, grze  w szachy, 

z a b a w a c h  i 
konkursach. 
R ó w n i e ż 
inne zajęcia 
w z b u d z i ł y 
wiele emocji: 
z a j ę c i a  p l a -

styczne, malo-
wan ie  twar z y, 

ro b i e n i e  b r a n -
soletek, zajęcia z 

animatorami. Całe 
rodziny zaangażowały 

s ię w zadania z zakre-
su profilaktyki uzależnień. 

Każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę. - Mamy nadzieję, 
że festyn był atrakcyjną i 
ciekawą formą świętowania 
rozpoczęc ia  wakac j i . Do 
zobaczenia za rok – mówią 
organizatorzy. 

Festyn finansowany był ze 
środków gminy Strzegom i 
Stowarzyszenia „Przyjaciele 
czwórki” w ramach zadania 
publicznego z obszaru prze-
ciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym w 
2018 roku.

Trwa Biennale

Festyn „Witajcie wakacje” za nami

Efektem pracy rzeźbiarzy będzie 8 granitowych monumentów, które  staną na strzegomskim Rynku

– Mamy nadzieję, że festyn był ciekawą formą świętowania rozpoczęcia wakacji – mówią organizatorzy 

Czerwiec to czas rodzinnych 
spotkań w przedszkolach, pod-
sumowań, refleksji na temat 
minionego roku szkolnego. W 
piątek, 29 czerwca br. odbył się 
rodzinny piknik w Przedszkolu 
św. Jadwigi w Morawie. 

Festyn odbył się w przypa-
łacowym ogrodzie. Stanowił 
podsumowanie roku szkolnego 
oraz projektu zatytułowanego 
,,Woda źródłem życia i ener-
gii” finansowanego ze środków 
fundacji BGK w programie 
„Na dobry początek”. 

W tym skąpanym w pro-
mieniach słońca dniu ogród 
w Morawie tętnił życiem. 
Wszystkich przybyłych gości 
na festyn czekało moc atrakcji 

i dobrej zabawy. Uroczystość 
rozpoczęła się występem dzieci  
pt. „Zdrowa inscenizacja o 
wakacjach i wodzie”. Atrakcji 
w tym dniu nie brakowało. 
Quiz wiedzy o wodzie, mu-
zyczne zabawy, loteria fantowa, 
malowanie włosów – to tylko 
niektóre z nich. 

Rodzinny nastrój, słoneczna 
pogoda i przyjemna atmosfera 
sprawiły, że dzień ten był wyjąt-
kowy, zarówno dla dzieci, rodzi-
ców, jak i zaproszonych gości.

- Drogie rodziny - dziękuje-
my za waszą obecność i wspa-
niała zabawę! – podsumowuje 
Arletta Drozdowicz, dyrektor 
Przedszkola św. Jadwigi w 
Morawie.

„Woda źródłem życia i energii”

1 lipca w Centrum Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu rozpoczęło się VII Strzegom-
skie Biennale Rzeźby w Granicie. Ośmioro arty-
stów przez cały miesiąc będzie wykonywać swoje 

rzeźby w granicie. 
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Do zawodów zgłoszono 17 
sekcji, ale ostatecznie udział w 
zawodach wzięło 16 sekcji z 10 
jednostek OSP w pięciu katego-
riach. Były one nie tylko mierni-
kiem umiejętności strażaków, 
ale wspaniałą formą szkolenia. 
Obsługę sędziowska zapewniła 
Komenda Powiatowa PSP 
w Świdnicy, na czele z sędzią 
głównym Andrzejem Cerkiem.

Klasyfikacja sekcji i zajęte 
miejsca:
Kategoria  MDP 12-15 lat 
dziewczęta: I miejsce – OSP w 
Tomkowicach
Kategoria  MDP 12-15 lat 
chłopcy: I miejsce – OSP w 

Stanowicach, II miejsce – OSP 
w Tomkowicach, III miejsce – 
OSP w Jaroszowie
Kategoria  MDP 16-18 lat 
dziewczęta: I miejsce – OSP 
w Kostrzy 
Kategoria  MDP 16-18 lat 
chłopcy: I miejsce – OSP w 
Kostrzy 
Kategoria seniorzy, mężczyźni/ 
członkowie czynni jednostek 
OSP:  I miejsce - OSP w Sta-
nowicach, II miejsce - OSP w 
Tomkowicach, III miejsce - 
OSP w Granicy

Wszystkim startującym wrę-
czono pamiątkowe puchary, 
statuetki i dyplomy. Szczególnie 
cieszył liczny udział dzieci i 

młodzieży, dlatego dodatkowo 
przekazano im słodycze, bre-
loczki i opaski odblaskowe, a 
także okolicznościowe medale.  

Poza klasyfikacją udział w 
ćwiczeniach wzięły 10-osobowe 
grupy przedszkolne w wieku do 
lat 10 członków MDP z OSP 
w Stanowicach i OSP w Tom-
kowicach, wykonując ćwiczenia 
na miniaturowym samochodzie 
i motopompie pożarniczej oraz 
sprzęcie pożarniczym.

- Podziękowania należą się 
przede wszystkim uczestnikom 
zawodów. Wszystkim członkom 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych 

za mobilność, przygotowanie, 
dobrą postawę i w konsekwencji 
za sprawnie przeprowadzo-
ne zawody – mówi Urszula 
Olszewska, prezes zarządu 

Oddziału Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu. – 
Warto wspomnieć, że zawody 
zaszczycił swoją obecnością 
komendant powiatowy PSP 

w Świdnicy – Maciej Nowak. 
Obecne były również władze 
naszej gminy i radni RM w 
Strzegomiu.  

red

zacięta rywalizacja naszych strażaków
Wszystkim startującym wręczono pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy. Szczególnie cieszył liczny udział dzieci i młodzieży. Zwycięzcom bardzo gratulujemy!

Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści wiosną tego roku ogłosiło, 
na 2018 rok, V nabór wnio-
sków w ramach Programu I 
na realizację zadań Funduszu 
Sprawiedliwości, Priorytet III 
B: Wsparcie i rozwój syste-
mu instytucjonalnego pomo-
cy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jednostki 
sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem – nabycie: wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielania po-
mocy pokrzywdzonym bezpo-
średnio na miejscu popełnienia 
przestępstwa. 

Program przeznaczony był 
dla jednostek samorządu te-
rytorialnego: gmin i miast na 

prawach powiatu z obszaru 
województwa dolnośląskiego. 
Gmina Strzegom przystąpiła 
do programu, składając wnio-
sek na zadanie pod nazwą „Na-
bycie wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do 
udzielania pomocy poszko-
dowanym dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy 
Strzegom”. 

Środki przeznaczono na 
zakup następującego wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa:
- przecinarka do cięcia stali i 

betonu – otrzymały OSP w 
Granicy i Goczałkowie

- pilarka spalinowa do drewna 
– otrzymały OSP Goczałko-
wie, Kostrzy i Żelazowie

- zestaw do usuwania szyb 
samochodowych – otrzy-
mały OSP w Jaroszowie i 
Goczałkowie

- nosze podbierakowe – ra-

townicze – otrzymała OSP 
w Goczałkowie

- zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R1 w torbie lub 
plecaku z deską ortopedyczną 
i szynami Kramera – otrzy-
mały OSP w Kostrzy, Że-
lazowie, Rogoźnicy i Strze-
gomiu

- defibrylator Philips FRx z 
kluczem pediatrycznym ze 
skrzynką Peli do defibrylatora 
– otrzymały OSP w Strzego-
miu i Tomkowicach

- agregat prądotwórczy – otrzy-
mała OSP w Olszanach

- urządzenie do wywarzania 
drzwi oraz urządzenie do ob-
cinania pedałów – otrzymała 
OSP w Rogoźnicy, 

- uniwersalne narzędzie hy-
drauliczne – rozpieracz ko-

lumnowy – otrzymała OSP 
w Stanowicach,

- pilarka ratownicza do drewna, 
cięcia stali i betonu – otrzy-
mała OSP w Strzegomiu

red

Sprzęt dla strażaków ochotników
To bardzo ważne, aby strażacy dysponowali dobrym i nowoczesnym sprzętem. Ma to istotny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa

Podczas zawodów sportowo–pożarniczych OSP, które odbyły się 30 czerwca br. na boisku 
sportowym w Tomkowicach, naszym strażakom ochotnikom wręczono nowoczesny sprzęt 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości.

Koszt ogólny realizacji zadania 
to kwota 82.610,48 zł, z czego 
99% tj. kwota 81.784,37 zł to 
środki Funduszu Sprawiedliwo-
ści, wkład własny gminy wyniósł 
1% wartości całego zadania tj. 
826,11 zł.

To bardzo ważne, aby strażacy dysponowali dobrym i nowoczesnym sprzętem. 
Ma to istotny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Poprzez doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt medyczny i urzą-
dzenia ratownictwa technicznego zwiększą się znacznie możliwości niesienia 
przez strażaków szybkiej i skutecznej pomoc osobom poszkodowanym w wyniku 
przestępstwa. Poprawie ulegną także warunki pracy strażaków - ochotników, 
zwiększy się komfort pracy, a wykonywanie przez nich zadania będą mogły być 
realizowane na wyższym poziomie.

Miejsko–gminne zawody sportowo–pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły 
się 30 czerwca br. na boisku sportowym w Tomkowicach. Organizatorem zmagań był bur-
mistrz Strzegomia, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach. 
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Zawody drużynowe odbyły się 
tym razem w hali sportowej OSiR 
Strzegom. Każdy klub mógł wysta-
wić po dwie drużyny składające się z 
czterech osób. Wyniki obliczane były 
w/g punktacji Wilksa.
Ostateczna kolejność:
1. Relax Kamienna Góra
2. START Strze-

gom
3. START 

Strzegom
4. Relax Kamienna Góra

Po zakończonej rywalizacji odbył się 
mały poczęstunek na obiektach OSiR 
Strzegom.

rywalizowali z Kamienną Górą
 Klub Sportowy START Strzegom zaprasza wszystkich na treningi siłowe 

W 2018 roku do kalendarza 
wraca Strzegom Summer Tour, 
który debiutował w 2016 roku, a 
w sezonie 2017 nie odbył się ze 
względu na Mistrzostwa Euro-
py. Impreza zostanie rozegrana 
w drugim tygodniu sierpnia 
(09-12.08.2018), a zawodnicy 
będą mogli rywalizować w 

konkursach: CIC 3*, CIC 2*, 
CIC 1* oraz CNC LL, CNC 
L, CNC P, CNC 1*.

W połowie września (14-
16.09.2018) odbędą się zawo-
dy Strzegom Autumn Show z 
klasami CIC 2*/1*, CNC LL, 
CNC L, CNC P, CNC 1*. Tuż 
po nich, w kolejnym tygodniu 

(20-23.09.2018) 
Mistrzostwa 
Polski Mło-
dych Koni 
pierwszy raz 
organizowane 
w trzech dyscy-
plinach tj. wkkw, 
skoki i ujeżdżenie.

Sezon 2018 zakończy kolejna 
duża impreza, a mianowicie 
- Strzegom October Festival, 

która odbędzie 
się w połowie 
pa ź dz i e r -
n ika  (11-

14.10.2018). 
W  t r a k c i e 

tych zawodów 
rozegranych zo-

stanie aż 9 konkursów: CCI 
1*/2*/3*, CIC 1*/2*, CNC LL, 
CNC L, CNC P, CNC 1*

Przez cztery dni trzy godzi-
ny dziennie dzieci poznawały 
zawody, a za wykonaną pracę 
otrzymywały pieniądze, któ-
re dowolnie rozdysponowały 
na wymarzone prezenty. W 
ten sposób nie tylko spędziły 
atrakcyjnie wakacyjny czas, 
ale nauczyły się także podstaw 
ekonomii i poznały wartość 
pieniądza. Nie zabrakło rów-
nież wyborów, dzięki którym 

najmłodsi dowiedzieli się jak 
działa samorząd. Na miejscu 
pracowała 80-osobowa grupa 
wolontariuszy. 

Za organizację „Transgra-
nicznego Miasta Dzieci” odpo-
wiadała Sudecka Izba Przemy-
słowo-Handlowa ze Świdnicy 
oraz Izba Gospodarcza Kraju 
Kralovohradeckiego w Hradec 
Kralove.

red

Jakie imprezy konne w morawie?

„miasto Dzieci” w Strzegomiu

W 2018 roku do kalendarza wraca Strzegom Summer Tour, który debiutował w 2016 roku, a w sezonie 2017 nie odbył się ze względu na ME

Przez cztery dni trzy godziny dziennie dzieci poznawały zawody oraz miały zapewnione dodatkowe atrakcje, w tym zajęcia sportowe i zwiedzanie

W Strzegomiu – w dniach 16-19 lipca br. – trwał projekt 
edukacyjno-wychowawczy pn. „Transgraniczne Miasto 
Dzieci”. W zabawie wzięło udział 300 dzieci z Polski i 
Czech, w wieku 6 – 12 lat. 

Wartość projektu wynosi blisko 274 tys. euro, w tym 

dofinansowanie z funduszy europejskich  z Progra-

mu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wynosi 

233 tys. euro.

30 czerwca br. odbył się drugi rzut zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc pomiędzy klubami 
START Strzegom a Relax Kamienna Góra.

Klub Sportowy START Strze-
gom zaprasza wszystkich 
sympatyków sportów siłowych 
na treningi, które odbywają się 
w każdy poniedziałek, wtorek i 
czwartek. Telefon kontaktowy 
to 604 958 204 lub 600 931 
144.

Od lewej: zastępca burmistrza Strzegomia – Wie-
sław Witkowski, zastępca burmistrza „Miasta Dzie-
ci” – Wiktoria Świątoniewska, zastępca burmistrza - 
Karolina Cerna (Czechy), burmistrz -  Jakub Mateji-
cek (Czechy) i zastępca burmistrza - Jakub Wilk

Fot. Leszek W
ójcikNiedawno zakończył się Puchar Narodów w wkkw, w którym 

zwyciężyli Francuzi. Już wkrótce kolejne ważne zawody.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Żółkiewka

nieruchomość zabudowana – Strzegom, ul. mickiewicza

Burmistrz Strzegomia informuje

Gdzie po zaświadczenie o niezaleganiu  
w podatkach?

BUrmISTrz 
StrzeGomiA 
InFOrmUJE

ogłoszeniA

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 180/B/2018, 181/B/2018, 
182/B/2018,  183/B/2018, 
184/B/2018,  185/B/2018, 
186/B/2018, 187/B/2018, 188/
B/2018 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 13 lipca 2018 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 
późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 171/B/2018, Nr 
172/B/2018, Nr 173/B/2018, Nr 
174/B/2018, Nr 175/B/2018, Nr 
176/B/2018, Nr 177/B/2018, Nr 
178/B/2018 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 11 lipca 2018 r. 

Trzeci przetarg na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej
Kuratorzy Anna Maria Ignaczak 
i Maria Kalita ogłaszają trzeci 
przetarg ustny nieograniczony 
(licytację) na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej współ-
własność osób fizycznych, na 
podstawie:
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich z 
dnia 8 czerwca 2011 r. - Sygn. 
Akt III RNs 49/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
29 lipca 2011 r. - Sygn. Akt III 
RNs 192/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
17 czerwca 2013 r. - Sygn. Akt 
III RNs 111/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
08.06.2015 r. - Sygn. Akt III 
RNs 439/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
13 kwietnia 2016 r. - Sygn. 
Akt III RNs 487/15;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
11 grudnia 2017 r. - Sygn. Akt 
III RNs 274/17.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa 
działka nr 1023, Obręb - 0001 
Krzyżowa Góra, AM- 4, o 
pow. 0,0811 ha, zabudowana 
budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym opuszczonym, 
niezamieszkałym, zniszczo-

nym przez pożar (o kubaturze 
872 m3, pow. zabudowy 90 m2, 
pow. użytkowej 133,20 m2), 
położona w Strzegomiu, przy 
ulicy Adama Mickiewicza 5.
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00000316/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej – ulicy 
Adama Mickiewicza oraz peł-
ne uzbrojenie (wod-kan., gaz, 
energia).
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 20 marca 2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym, 
drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 15 maja 2017 r. również 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Na przedmiotowej nierucho-
mości Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy prowadzi postę-
powanie administracyjne w 
zakresie nieodpowiedniego 
stanu technicznego budyn-
ku. 
Decyzją nr 345/2017 z dnia 
23.10.2017 r. Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budow-
lanego w Świdnicy wydał na 
właścicieli nieruchomości 
nakaz rozbiórki nieużytko-
wanego budynku jednoro-
dzinnego zlokalizowanego 
w Strzegomiu, przy ul. Mic-
kiewicza 5 w terminie do 31 
grudnia 2018 r. 
W związku z art. 30 §  4 Ko-
deksu Postępowania Admini-
stracyjnego  w sprawach do-
tyczących praw zbywalnych 
lub dziedzicznych w razie 

zbycia prawa lub śmierci 
strony w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej 
strony wstępują jej następcy 
prawni.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
– tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.
Nieruchomość położona jest 
w atrakcyjnej strefie miasta 
Strzegomia. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowią budynki 
mieszkalne jednorodzinne, 
przedszkole, szkoła podstawo-
wa i gimnazjum, oraz kompleks 
sportowo-rekreacyjny (boiska 
sportowe, baseny kąpielowe, 
hala sportowa). 
Cena wywoławcza nierucho-
mości     
  100.000,00 zł
Wadium 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
09 sierpnia 2018 r. o godz. 
10.30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
konferencyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie 10.000,00 zł. 
na konto: Wojciech Grzymała 
– Zaborowski, zamieszkały 
Rościszów 84, 58-250 Pie-
szyce, nr rachunku 81 1020 
5138 0000 9002 0205 9103, 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 06 sierpnia 2018 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 

się dzień wpływu środków na 
wskazane konto). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą/ 
podmiotem , która wygra prze-
targ. 
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
3 dni przed zawarciem umo-
wy sprzedaży nieruchomo-
ści sporządzonej w formie 
aktu notarialnego, na rachunki 

bankowe współwłaścicieli nie-
ruchomości, które zostaną 
podane w protokole z przetargu 
sprzedaży przedmiotowej nie-
ruchomości. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 
a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1221 
z późn. zm.) przedmiotowa 
nieruchomość jest zwolniona z 
podatku VAT. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości tj. koszty notarialne 
) oraz wpisów w księdze wie-
czystej- koszty sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym 
czasie, gdyż jest ona ogólnie 
dostępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nieru-
chomości podane zostało do 
publicznej wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu, na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, w 
prasie lokalnej oraz na słupach 
ogłoszeniowych.
Szczegółowych informacji do-
tyczących przetargu udziela 
kurator Maria Kalita od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00 telefonicznie pod nr tel: 
516 486 275.
Organizator zastrzega so-
bie prawo zmiany warunków 
przetargu, unieważnienia lub 
odwołania przetargu bez po-
dania przyczyn.

Na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywie-

szony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom prze-
znaczonych do odda-
nia w dzierżawę zgod-
nie z Zarządzeniem Nr 
167/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 10 
lipca 2018 r.

Burmistrz Strzegomia wydaje 
zaświadczenia m.in. o po-
wierzchni i dochodzie z go-
spodarstwa rolnego oraz o 
niezaleganiu w podatkach i 
opłatach lokalnych. 
W celu uzyskania zaświadcze-
nia w sprawach podatkowych 
należy złożyć w Wydziale Ob-
sługi Interesantów lub w Wy-
dziale 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 zaświad-
czenie w sprawie dochodu z 
gospodarstwa rolnego, 21,00 
zł za zaświadczenie  o nieza-
leganie w podatkach.  Opłatę 
należy uiścić w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na rachunek 
bankowy Gminy Strzegom: 
GMINA STRZEGOM BZ WBK 

S.A. O/Strzegom Nr 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229.   
Podanie o wydanie zaświad-
czenia dostępne jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl, w Wydziale Obsługi 
Interesanta oraz w Wydziale 
Podatkowym. Zwolnieniu z 
opłaty skarbowej podlegają za-
świadczenia wykazane w usta-
wie z dnia 16 listopada 2006 o 
opłacie skarbowej, najczęściej 
są to zaświadczenia wydawane 
w celach socjalnych.  Zaświad-
czenie o niezaleganiu w podat-
kach wydawane jest w pokoju 
nr 6, natomiast zaświadczenie 
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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2425 ha Cena wywoławcza 
nieruchomości 96.000,00 zł
Wadium - 9.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.08.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 83/14 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 29 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona 
jest symbolem 9 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

 Przyszły nabywca nierucho-
mości uzyska techniczne wa-
runki przyłączenia do sie-
ci wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których to 
warunkach zobowiązany zo-
stanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, na 
wejście na teren jego nieru-
chomości w celu włączenia do 
sieci ks, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłączy 
kanalizacji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wejście 
na teren jego nieruchomości w 
celu włączenia do sieci wodo-
ciągowej, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłącza 
wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej w 
trybie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
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 06.08.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-

cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie 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 p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to 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.
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