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Rogoźnica
odbudują wieżę 

Mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców Rogoźnicy. 
Wniosek o dofinansowanie 
przebudowy i remontu murów 
i wieży w zabytkowym parku w 
Rogoźnicy przeszedł pierwszy 
ważny etap oceny i znajduje się 
na 6. miejscu listy informującej 
o kolejności przysługiwania 
pomocy w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
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StrzeGom
Wydział 
Podatkowy

Przynależność do wspól-
noty mieszkańców gminy 
Strzegom wiąże się z ko-
niecznością ponoszenia przez 
nas wszystkich pewnych 
ciężarów, którymi są po-
datki i opłaty lokalne. Tymi 
zagadnieniami zajmuje się 
Wydział Podatkowy Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
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StrzeGom
Efektywniej 
kształcić

Zakończył się projekt 
pod nazwą: „Podniesienie 
efektywności kształcenia 
w zakresie przedmiotów 
matematycznych i przyrod-
niczych w szkołach Gminy 
Strzegom o najsłabszych 
wynikach edukacyjnych, po-
przez stworzenie warunków 
dla nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu”. 
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StanoWicE
Jubileusz 70-lecia

4 sierpnia br. w Stanowicach 
odbyły się uroczyste obchody 
70-lecia LKS Herbapol Sta-
nowice. Jubileusz było okazją 
do wspomnień o wszystkich, 
którzy na przestrzeni lat tworzyli klub oraz do wspólnej, 
dobrej zabawy. W uroczystościach uczestniczyli zawodnicy, 
działacze, kibicie i mieszkańcy Stanowic. Jubileusz rozpo-
czął mecz towarzyski, po którym przyszedł czas na festyn z 
biesiadą. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych. Były 
dmuchańce, loteria fantowa, stoiska gastronomiczne i dys-
koteka pod gwiazdami. 
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StrzeGom
Piękna aleja 

Na Alei Wojska Polskie-
go  us tawiono gran i towe 
rzeźby. Niezwykła galer ia 
z achwyca  s t r z egomian  i 
j e s t  m i e j s c em space rów 
c a ł ych  rodz in . Mie j s c e  s z cz egó ln i e  e f ek townie 
prezentuje się zwłaszcza po zmroku, kiedy każdą 
z rzeźb można oglądać w specjalnym oświetleniu. 
D uża  za interesowanie  budz i  również  grani towa 
fontanna, która jest dużą atrakcją szczególnie d la 
najmłodszych mieszkańców. Zachęcamy wszystkich 
do spacerów tą częścią miasta. 
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StanoWicE 
termomodernizacja 

Zakończyła się termomo-
dernizacja Publicznego Przed-
szkola w Stanowicach. Zadanie 
było wykonane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. W ra-
mach zadania wykonano m.in.: dokumentacje projektową, ro-
boty budowlane termomodernizacyjne w tym m.in.: wymianę 
istniejącego źródła ciepła na nowe, kompleksową modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki 
okiennej oraz drzwiowej, docieplenie ścian wewnętrznych 
kotłowni, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy oraz 
docieplenie stropodachu.
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Przez ponad miesiąc 8 ar-
tystów przemieniało zimny 
kamień w ekspresyjne for-
my, w których zamknęli swoje 
emocje. Efekt ich prac można 
było zobaczyć w niedzielę, 
5 sierpnia br., kiedy 8 
monumentalnych rzeźb 
stanęło w Strzegomiu. 
Efekt był piorunujący. 
Wkrótce te rzeźby trafią 
na tzw. Aleję Rzeźb w 
Strzegomiu i dołączą 
do tych, które powstały 
podczas poprzednich 
edycji pleneru. Warto 
wspomnieć, że komisa-
rzem tegorocznej edycji 
Biennale był Grzegorz 
Niemyjski, który również rzeź-
bił. Zapraszamy wszystkich do 
oglądania i podziwiania rzeźb!

Festiwalowa publiczność ko-
lejny raz zachwyciła się popisa-
mi zespołów folklorystycznych 

– zarówno tych zagranicznych, 
jak i dolnośląskich. Tłumy 
widzów każdego dnia świad-
czyły o niezwykłej popularności 
folkloru i tańców ludowych w 
Strzegomiu, a ich reakcja na 

występy zespołów była podzię-
kowaniem za piękne widowiska, 
pełne pasji i artyzmu. Tym 
razem w Strzegomiu wystąpiły 
zespoły z Kazachstanu, Korei 
Południowej, Panamy, Serbii, 

gościnnie z Ukrainy oraz Pol-
ski: ZPiT Ziemi Cieszyńskiej 
i Kostrzanie. Koncerty odbyły 
się również w Olszanach i Ko-
strzy. Przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę” był niedzielny 

koncert kapel w Parku 
Miejskim w Strzego-
miu, w którym wzięły 
udział aż 24 zespoły z 
całego Dolnego Śląska. 
Pięknym zwieńczeniem 
MFF był sobotni kon-
cert galowy, który za-
kończył się efektownym 
pokazem sztucznych 
ogni. W niedzielę – nie-
jako na deser – zagrał 
znany i lubiany zespół 

Blue Cafe, który wykonał naj-
większe przeboje i piosenki z 
nowej płyty, która jeszcze w 
sierpniu ukaże się na rynku 
muzycznym w Polsce. 

tW

Światowo w Strzegomiu
Zarówno folklor, jak i granitowe rzeźby cieszyły się dużą popularnością
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Podsumowanie 
kadencji 

W „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” prezen-
tujemy cykl podsumowań 
związanych z kończącą się 
kadencją 2014 – 2018. W 
ostatnim numerze zakończyliśmy podsumowanie 2016 
r. W tym wydaniu rozpoczynamy prezentację przed-
sięwzięć zrealizowanych w 2017 r. Było ich naprawdę 
dużo. Wykonano remonty dróg i chodników. Rozpoczęto 
także budowę przedszkola pasywnego. Zapraszamy do 
lektury! 

Ławki 
W st r z egomsk im par-

ku  mie j sk im us t aw iono 
n o w e  ł a w k i ,  d o  s t w o -
rzenia  któr ych wykorzy-
s t ano  r z eźby  wykonane 
podczas  polsko-czeskich 
w a r s z t a t ó w  k a m i e n i a r -
sk i ch  rea l i z owanych  w r amach  pro j ek tu  „Ś wia t 
kamienia” współf inansowanego ze  ś rodków Uni i 
Europe jsk ie j  w ramach Interreg  V-A Republ ika 
Czeska-  Pol ska . Ławki  zdobią  pos tac ie  z  ba jek 
oraz  różne  ornamenty. Zachęcamy do  spacerów 
po parku! 

etnoPolska
27 lipca br. został ogłoszony 

program dotacyjny Kultura-
Interwencje 2018. EtnoPolska. 
Rząd przeznaczył dodatkowo 
blisko 7 mln złotych w 2018 
roku na wsparcie projektów z za-
kresu kultury i tradycji. Program 
adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządo-
wych instytucji kultury. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 
roku. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 
września do 20 listopada 2018 roku. Dofinansowanie – w mak-
symalnej wysokości 200 tys. zł – może objąć nawet 95% budżetu 
zadania. Dodatkowe informacje: www.mkidn.gov.pl 

W SkRóciE: W SkRóciE: W SkRóciE:

W numERzE:

Ostatnie tygodnie stały pod znakiem dwóch dużych wydarzeń kulturalnych: VII Strze-
gomskiego Biennale Rzeźby w Granicie oraz 27. Międzynarodowego Festiwalu Folklo-
ru. Obie imprezy znakomicie promowały naszą gminę i pokazały, jak gościnni są nasi 
mieszkańcy. 
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tadeusza Ragana,  
radnego gminy Strzegom i zastępcy burmistrza Strzegomia  

w latach 1998 – 2002. 
Składamy wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł
Pan Czesław Pakla, naczelnik Miasta i Gminy Strzegom 

w okresie 26.05.1989 r. – 27.05.1990 r.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Na Alei Wojska Polskiego 
ustawiono granitowe rzeźby. 
Niezwykła galeria zachwyca 
strzegomian i jest miejscem 
spacerów całych rodzin. 

Miejsce szczególnie efektow-
nie prezentuje się zwłaszcza po 
zmroku, kiedy każdą z rzeźb 
można oglądać w specjalnym 
oświetleniu. Duża zaintere-

sowanie budzi również gra-
nitowa fontanna, która jest 
dużą atrakcją szczególnie dla 
najmłodszych mieszkańców. 
Ta część miasta jeszcze nigdy 
nie prezentowała się tak ładnie. 
Wszystkich, którzy jeszcze nie 
mieli okazji spacerować Aleją 
Rzeźb serdecznie do tego za-
chęcamy! 

Pięknie na alei!

Fot. T. Sm
agłow

ski

Tomasz Marczak 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Tomasz Marczak 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Zbigniew Suchyta
Burmistrz  
Strzegomia 

Zbigniew Suchyta
Burmistrz  
Strzegomia 
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SIERPIEŃ i WRZESIEŃ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

12.08-18.08. Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20 

19.08-25.08. Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00 

26.08. - 01.09. 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 

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
201/B/2018, 202/B/2018, 203/
B/2018, 204/B/2018, 205/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 10 
sierpnia 2018 roku.

Ważne! Profil zaufany
Przypominamy, że działa już 

punkt potwierdzania profili za-
ufanych w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu.

Chcesz załatwiać sprawy urzę-
dowe online? Potrzebujesz profilu 
zaufanego. To bezpłatne narzędzie, 
dzięki któremu możesz potwierdzać 
swoją tożsamość w internecie (służy 
jako twój elektroniczny podpis).  Za 
jego pomocą możesz łatwo, szybko i 
bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać 
dokumenty w różnych serwisach 
urzędowych, dokonywać płatności 
on-line bez wychodzenia z domu. 
Zapraszamy do Wydziału Obsługi 
Interesantów, pokój nr 15 (parter). 

Informacja dla najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych: 
przypominamy o wprowadzonych przez gminę Strzegom kontach 
indywidualnych do rozliczeń opłat za najem i dzierżawę nieruchomości 
komunalnych, tj. opłat czynszowych za lokale mieszkalne, garaże, ko-
mórki, ogródki przydomowe, działki gruntowe, lokale użytkowe itd.
Konta indywidualne zgodnie z przesłaną informacją obowiązują od 
1 lipca 2018 roku, więc prosimy o aktualizację swoich rachunków 
bankowych szczególnie osoby, które realizują zlecenia stałe – co-
miesięczny przelew na konto gminy Strzegom za pośrednictwem 
swojego banku.
Wszelkich wyjaśnień i podpowiedzi w tej sprawie udzielać będzie:
1. Wydział Gospodarki Lokalowej tut. urzędu, pok. nr 33 II piętro, 

tel. 74 8560 538, -522
2. Zarządca nieruchomości gminnych – Zakład Usług Komunalnych 

w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 75, Wydział 
Mieszkaniowy, tel. 74 856 53 43.

Burmistrz Strzegomia 4 lipca 
br. wystosował pismo do woje-
wody dolnośląskiego w sprawie 
uznania strat w gospodarstwach 
rolnych spowodowanych suszą 
rolniczą w uprawach rolnych. 

Z otrzymanej w ostatnich 
dnach informacji z Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
wynika, że protokoły gminne 
będą weryfikowane zgodnie z 
przepisami ustawy o ubezpie-
czeniu upraw rolnych. 

Zgodnie z tą ustawą „suszę - 
oznaczają szkody spowodowa-
ne wystąpieniem, w dowolnym 
sześciodekadowym okresie 
od dnia 21 III do dnia 30 IX, 
spadku klimatycznego bilan-
su wodnego poniżej wartości 
określonej dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i 
gleb; a zatem szkody powstałe 
w wyniku suszy można szaco-
wać wyłącznie wówczas gdy 
na danym terenie zgodnie z 
KBW (klimatycznym bilan-
sem wodnym) wystąpiła susza, 
w przypadku gdy dla danej ro-
śliny, w tym łąk i pastwisk nie 
jest prowadzony monitoring 
suszy, szkody można szacować, 
jeżeli monitoring potwierdza 
wystąpienie suszy w uprawach 
o analogicznych wymaganiach 
wodnych”. 

W raporcie dot. suszy rolni-
czej w/g IUNG w Puławach 

gleby z terenu gminy Strzegom 
ujęte są tylko w kategorii I i II 
(bardzo lekkie i lekkie), a więk-
szość gleb to kategoria III – 
gleby średnie, które nie są ujęte 
w monitoringu jako dotknięte 
suszą. Pominięte są uprawy 
rzepaku, kukurydzy, buraka 
cukrowego i ziemniaków.

- W w/w piśmie poinformo-
wałem również o tym, że istnie-
jące na terenie gminy wyrobiska 
kamienia mają znaczący wpływ 
na kształtowanie mikroklimatu 
i w okresie marzec – czerwiec 
2018 r. ilość opadów atmosfe-
rycznych na terenie gminy była 
znikoma. Nie odzwierciedlają 
jednak tego raporty Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach – in-
formuje burmistrz Strzegomia. 
- W związku z powyższym 
zawnioskowałem do wojewody 
o podjęcie pilnej interwencji w 
sprawie wprowadzenia zmian w 
systemie monitoringu suszy rol-
niczej, a zwłaszcza zwiększenia 
liczby stacji monitoringowych 
tak, aby były one zlokalizowa-
ne w każdej gminie, ponieważ 
obecny monitoring nie oddaje 
stanu faktycznego. Wojewo-
da dolnośląski 20 lipca br. w 
imieniu kilku gmin zwrócił 
się z analogicznym pismem do 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
– kończy Zbigniew Suchyta. 

Od 1 do 31 sierpnia 
2018 r. można składać 
wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego wraz z 
fakturami VAT potwier-
dzającymi zakup oleju 
napędowego do produk-
cji rolnej w okresie od 1 
lutego 2018 r. do 31 lipca 
2018 r. 

Wypłata zwrotu podat-
ku akcyzowego nastąpi 
w dniach od 1 do 31 
października 2018 r. 
gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzego-
miu lub przelewem na 
rachunek bankowy wska-
zany we wniosku.

Susza rolnicza – straty rolników 

zwrot podatku akcyzowego 

Tr wają prace związane z 
przebudową strzegomskiej 
dzielnicy Graby. To będzie 
prawdziwa rewolucja. Teraz 
rejon ulicy Dolnej i Wał-
brzyskiej to plac budowy, ale 
efekty przebudowy z pewno-
ścią ucieszą mieszkańców. 

– Prace powodują utrudnienia 
w poruszaniu się tą częścią miasta, 
ale warto przeczekać te niedogod-
ności. Już nie możemy się docze-
kać, tym bardziej, że Graby przez 
wiele lat były zapomniane – mówi 
pani Iwona z ul. Dolnej. 

Na ulicy Dolnej zostaną cał-
kowicie przebudowane chod-
niki i jezdnia. Powstanie m. in.: 
plac zabaw na skwerze przy 
skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej 
i Dolnej, co z pewnością ucieszy 
najmłodszych i ich rodziców. 
Nie lada gratką będą także 
zjeżdżalnie linowe i fontanna 
posadzkowa, która będzie praw-
dziwą ozdobą Grabów. 

 Całości dopełnią efektow-
ne nasadzenia. Posadowione 
zostaną również nowoczesne 

lampy oświetlające teren. 
Ponadto zostanie przygo-
towane miejsce i przyłącza 
elektryczne pod kino ple-
nerowe. Wykonano już ciąg 
pieszy i instalację elektryczną 
pod oświetlenie i monitoring. 
Trwają prace przy montażu 
fontanny. – Wykonywane są 
ponadto parkingi i dojścia 
wzdłuż  budynków od nr 
1 do 9 – mówi Katarzyna 
Cioruń, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Oznacza to, że nie będzie moż-
na montować pieców na węgiel. 
Uchwała nie dotyczy tylko tych 
miejsc, gdzie podłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej jest po 
prostu niemożliwe. 

Nie będzie też można stosować 
najgorszych jakościowo paliw 
stałych: węgla brunatnego, mułów 

węglowych i odpadów węglowych, 
miału oraz wilgotnego drewna. 
Nowo uruchamiane kotły mogą 
spalać tylko gaz lub lekki olej 
opałowy. Za nieprzestrzeganie 
uchwały grozi grzywna do 5 tys. 
złotych. Utrudnianie kontroli 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat trzech. - Uchwała ta 

stanowi akt prawa miejscowego, tj. 
ogólnie obowiązujący na danym 
terenie przepis prawny, który w 
swej rozciągłości dotyczy zarówno 
osób fizycznych, jak i prawnych 
eksploatujących instalacje o mocy 
poniżej 1 MW. Uchwały anty-
smogowe, które w założeniu mają 
znacząco pomóc w walce o czyste 

powietrze, zakazują spalania złej 
jakości paliw stałych, a także 
narzucają pewne obowiązki w 
przypadku instalacji grzewczych 
(nowych i istniejących ) – wyjaśnia 
Wioleta Wnęk-Soczyńska z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Wsi Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu.

graby w budowie

Dla czystszego powietrza

Przez wiele lat w tym miejscu nic się nie działo, ale teraz to się zmieni. Prace idą obecnie pełna parą 

Nie będzie już można stosować najgorszych jakościowo paliw stałych, w tym węgla brunatnego

Graby, jako osada typowo podmiejska powstała w XIII w. wzdłuż koryta Strze-
gomki i od 1255 r. jej dzieje nierozerwalnie wiążą się ze Strzegomiem. Często 
niszczona wylewami Strzegomki, a w 1640 r. podczas wojny trzydziestoletniej 
spalona przez żołnierzy szwedzkich, już w XVII w. dzieliła się na część miejską i 
ziemską. W 1785 r. był tu młyn wodny, szkoła ewangelicka, w latach późniejszych 
wiatrak, gorzelnia i gospoda. W XIX w. powstała tu cukrownia, a sama osada 
była najszybciej rozwijającą się miejscowością w regionie, dzięki przemysłowi 
kamieniarskiemu i rolnictwu. W 1944 r. powstał tu obóz pracy dla kobiet – filia 
Gross-Rosen. Po wojnie Graby zachowały swój podmiejski charakter, przemysł 
kamieniarski nadal się rozwijał, specjalizując się w produkcji nagrobków i detali 
kamieniarskich. Jednak przede wszystkim – rolnictwo było głównym źródłem 
utrzymania tutejszej ludności.

Na Grabach prowadzone są 
aktualnie 2 inwestycje:
- przebudowa ul. Dolnej - dofi-
nansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019
- przebudowa skrzyżowania z ul. 
Wałbrzyską + zatoka przystan-
kowa oraz częściowo chodniki 
i parkingi, a także zagospoda-
rowanie skweru przy rzece + 
parki – dofinansowanie z Unii 
Europejskiej

BuRmiStRz StRzEgomia 
inFoRmuJE

Z dniem 1 lipca 2018 roku na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2018 roku, które na obszarze województwa dolnośląskiego wprowadzają ograniczenia 
i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw- tzw. uchwały antysmogowe. 
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W ramach zadania wykona-
no m.in.: dokumentację pro-
jektową, roboty budowlane 
termomodernizacyjne w tym 
m.in.: wymianę istniejącego 
źródła ciepła na nowe, kom-
pleksową modernizację insta-
lacji centralnego ogrzewania, 
wymianę istniejącej stolarki 
okiennej oraz drzwiowej, do-
cieplenie ścian wewnętrznych 
kotłowni, wykonanie nowego 
pokrycia dachowego z papy 
oraz docieplenie stropodachu, 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie ścian w gruncie z 
wykonaniem izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej, komplek-
sową modernizację instalacji 

przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wykonanie tyn-
ków elewacyjnych, wykonanie 
nowych obróbek dachowych, 
wymiana parapetów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, wymianę 
rynien i rur spustowych, wyko-
nanie opaski z kostki betono-
wej. - Poza dofinansowaniem 
ze środków gminy wykonano: 
nowe pokrycie dachu oraz 
wentylację budynku, wymianę 
instalacji elektrycznej w budyn-
ku, remont pomieszczeń w tym 
remont kuchni oraz wykonanie 
sanitariatów dla dzieci na pię-
trze – mówi Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzę-

du Miejskiego w Strzegomiu. 
Wartość zadania objętego do-
finansowaniem to koszt ok. 757 
tys. zł., w tym dofinansowanie 

w wysokości ok. 580 tys. zł. 
Wartość robót wykonanych 
poza dofinansowaniem to koszt 
ok. 461 tys.

Już po remoncie 
Na termomodernizację tego obiektu gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości ok. 580 tys. zł

Zakończył się projekt pod 
nazwą: „Podniesienie efektyw-
ności kształcenia w zakresie 
przedmiotów matematycznych 
i przyrodniczych w szkołach 
Gminy Strzegom o najsłab-
szych wynikach edukacyjnych, 
poprzez stworzenie warunków 
dla nauczania opartego na me-
todzie eksperymentu”.

W ramach projektu 8 pra-
cowni zostało doposażonych 
w sprzęt umożliwiający pra-
cę z uczniami nowoczesnymi 
metodami. Pracownie 
utworzone zostały 
w następujących 
p l a c ó w k a c h : 
matematyczne 
w PSP Olsza-
ny, PSP nr 3 i 
Gimnazjum 
n r  1  o r a z 
przyrodnicze 
w Gimnazjum 
nr 1. Ponadto 
powstał y  dwie 
międzyszkolne pra-
cownie matematyczne i 
przyrodnicze w ZSP w Jaro-
szowie i ZS w Goczałkowie. 
- W ciągu dwóch lat trwania 
projektu uczniowie mogli m.in. 
zarówno pogłębiać i rozwijać 
swoje zainteresowania z przed-
miotów matematyczno-przy-
rodniczych, jak i pokonywać 
trudności, podejmować wyzwa-

nia. Podczas zajęć projektowych 
z matematyki często korzystali 
z platform edukacyjnych oraz 
e-podręczników. Wykonywali 
eksperymenty przy użyciu róż-
norodnych pomocy dydaktycz-
nych. Rozwiązywali zadania 
w formie quizów, krzyżówek, 
rebusów, ćwicząc tym samym 
logiczne myślenie. Grali w gry, 
rozwiązywali zadania i testy in-
teraktywne. Byli bardziej zaan-
gażowani, chętniej wykonywali 
polecenia, częściej się zgłaszali 

co miało swoje odzwier-
ciedlenie w ocenach 

z  p r z edmiotu . 
L epie j  p i sa l i 
sprawdziany, 
prace klasowe 
i kartkówki. 
Na zajęciach 
rozwijających 
umiejętności 

matematyczne, 
przygotowywali 

się do konkursów, 
rozwiązywali zada-

nia problemowe, stosując 
metodę eksperymentu. Uczyli 
się poprzez zabawę – opowiada 
Iwona Stempniewicz z PSP w 
Olszanach. Projekt realizowany 
był od października 2016 r. 
Jego całkowita wartość to 818 
199,38 zł, w tym środki pocho-
dzące z Unii Europejskiej - 695 
469,47 zł.

Efektywniej kształcić

Do zakresu działań Wydziału 
Podatkowego należy między in-
nymi wymiar podatków i opłat, 
pobór i ewidencja księgowa 
podatków i opłat lokalnych 
oraz należności cywilnopraw-
nych, orzecznictwo podatko-
we, kontrola powszechności i 
prawidłowości opodatkowania 
oraz udzielanie pomocy w ra-
mach ustawy o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy 
publicznej. 

Głównym celem działania 
Wydziału jest realizacja docho-
dów z tytułu podatków i opłat 
w tym:
•	 podatku	od	nieruchomości,
•	 podatku	rolnego,
•	 podatku	leśnego,
•	 podatku	 od	 środków	 trans-

portowych,

•	 opłaty	 z	 tytułu	 posiadania	
psów,

•	 opłaty	eksploatacyjna,
•	 podatku	od	czynności	cywil-

noprawnych,
•	 opłaty	cywilnoprawnej	(wie-

czyste użytkowanie, czynsz 
dzierżawny, sprzedaż mienia 
komunalnego, przekształce-
nie użytkowania wieczystego 
w prawo własności). 
Zadania Wydziału Podatko-

wego realizowane są w pokoju 
nr 4 i pokoju nr 6 Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. W pokoju 
nr 4 można załatwić sprawy 
związane z wymiarem podatków 
i opłat lokalnych, natomiast w 
pokoju nr 6 sprawy związane z 
księgowością podatków i opłat 
lokalnych oraz ich egzekucją.

Z części nagrody pieniężnej 
uzyskanej za zdobycie 1. miejsca 
w konkursie „Aktywne Sołectwo 
Gminy Strzegom 2017” zaku-
piono osobno tabliczki z nume-
rami posesji, słupki, uchwyty i 
śruby do znaków drogowych. 
Przez wiele godzin społecznie 
montował je w całość Henryk 
Topa. Dzięki temu wyszło dużo 
taniej od gotowych znaków za-

mówionych w wyspecjalizowanej 
firmie. A efekt? Taki sam.

Najpierw jednak Rada Sołecka 
i sołtys przeprowadzili inwen-
taryzację numerów wszystkich 
posesji. Potem należało wykonać 
projekty oraz wybrać lokalizację 
każdego z 29 znaków. 

- Mamy nadzieję, że dzięki 
oznakowaniu wioski łatwiej 
będzie przyjezdnym, dostawcom 

i służbom ratunkowym trafić 
pod podany adres, bo taki był 
cel tego bardzo pracochłonne-
go i trudnego do wykonania 
przedsięwzięcia. Bardzo dzię-
kuję Henrykowi Topie oraz 
członkom Rady Sołeckiej zaan-
gażowanym w to zadanie. Dobra 
robota! – zaznacza Stanisława 
Górska, sołtys Olszan. 

czym zajmuje się Wydział Podatkowy?

nowe oznakowania w olszanach 

Głównym celem działania Wydziału Podatkowego w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat

Dzięki oznakowaniu wioski łatwiej będzie przyjezdnym, dostawcom i służbom ratunkowym trafić pod podany adres

Zakończyła się termomodernizacja Publicznego Przed-
szkola w Stanowicach. Zadanie było wykonane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

Przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy Strzegom 
wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich 
pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez 
nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań. Tak 
więc jednym z wielu instrumentów pozyskiwania dochodów 
gminy Strzegom są podatki i opłaty lokalne. W Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu zadania te realizuje Wydział Po-
datkowy, którym zarządza naczelnik Ewa Michaluk. 

Olszany to rozległa wieś z wieloma bocznymi uliczkami. O potrzebie oznakowania miej-
scowości sołtys i Rada Sołecka myśleli od początku swojej kadencji. Wreszcie nadszedł 
odpowiedni moment. 

Aneta Zaskórska, zastępca kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu wyjaśnia, jakie rodzaje 
zaświadczeń wydaje USC. 

Zaświadczenie o stanie cywil-
nym – może otrzymać osoba, której 
dotyczy zaświadczenie. Wniosek 
można złożyć w dowolnym Urzę-
dzie Stanu Cywilnego bez względu 
na miejsce zamieszkania czy za-
meldowania po okazaniu ważnego 
dokumentu tożsamości. O ile to 
możliwe, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego wyda zaświadczenie od 
ręki pod warunkiem, że akt stanu 
cywilnego będzie w rejestrze stanu 
cywilnego. Zaświadczenie wydawane 
jest po uiszczeniu opłaty skarbowej 
w kasie urzędu lub na konto gminy 
w kwocie 38,00 zł. Zaświadczenie 

ważne jest sześć miesięcy od daty 
jego wystawienia.

Zaświadczenie o możliwości za-
warcia związku małżeńskiego za 
granicą – można otrzymać w każdym 
Urzędzie Stanu Cywilnego po okaza-
niu ważnego dokumentu tożsamości, 
wypełnienia wniosku, przedłożeniu 
dokumentu potwierdzającego stan 
cywilny przyszłego małżonka (w 
przypadku cudzoziemca) oraz złoże-
niu pisemnego zapewnienia o braku 
przeszkód do zawarcia małżeństwa 
złożone przed kierownikiem USC. 
Zaświadczenie wydawane jest po 
uiszczeniu opłaty skarbowej w kasie 
urzędu lub na konto gminy również 
w kwocie 38,00 zł. Zaświadczenie 
ważne jest sześć miesięcy od daty 
jego wystawienia.

Jakie dokumenty z uSc?
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

kacper: czy można by było 
przyciąć drzewo znajdujące 
się na ul. legnickiej, jak się 
wychodzi z biedronki w stronę 
Żabki? na chodnik narasta 
drzewo i wyższe osoby muszą 
się schylać. P roszę o inter-
wencję.

Przekazałem wniosek do 
realizacji do Wydziału Ko-
munalnego.

mieszkańcy: witam. czy 
nasza gmina zapomniała o 
dr odz e  g minne j  jar osz ó w 
– skarżyce? nadmienię, że 
trochę wstyd! nawigacja pro-
wadzi samochody - obce reje-
stracje na zawody konne do 
morawy, a drogi nie ma. tak 
zaorana, że rowerem nie moż-
na przejechać. jest to droga 
gminna - zapomniana.

Nie jest zapomniana, ale 
nie planujemy jej remonto-
wać. Dojazd do Morawy jest 

bardzo dobry od ul. Gro-
nowskiej. Koncentrujemy się 
na remontach dróg i chodni-
ków – tam gdzie mieszkają 
ludzie i chodzą po klepisku 
od 73 lat. Przykładem w roku 
2018 jest Rogoźnica, gdzie na 
Osiedlu wybudowaliśmy całą 
infrastrukturę drogową. W 
2019 r. jest plan na Osiedle w 
Goczałkowie i projektowanie 
dróg w Stanowicach. 

Paulina: Panie burmistrzu, 
w nawiązaniu do informacji z 
6 lipca 2018 r. odnośnie reali-
zacji ewentualnej inwestycji 
mieszkaniowej wspólnie ze 
spółdzielnią ze świebodzic 
- czy to będą tylko i wyłącz-
nie mieszkania komunalne/
socjalne, które są praktycznie 
niedostępne dla rodzin o za-
robkach pomiędzy najniższą 
a średnią krajową?  

Będą takie i takie. Czynsz 
mieszkaniowy w tych miesz-
kaniach nie może przekraczać 
15 zł za m kw. W następnym 
numerze biuletynu szczegó-
łowo opiszemy ten temat.  

s t r z e g o m i a n i n :  w i t a m 
pana. mam pytanie. o czym 
z apomniano, że zr ywa się 
asfalt na nowo wykonanej (a 
jeszcze nie ukończonej w ca-
łości) ścieżce rowerowej przy 
Al. wojska Polskiego? bo chyba 
nie chowamy asfaltu na noc do 
komórki?

Asfalt został źle wylany i 
dlatego wykonawca na własny 
koszt musiał poprawić ścieżkę 
w tym miejscu. Tak ma być. 

g ra ch0: dziękuję  panie 
bur mist r zu z a udzielenie 
odpowiedzi w wydaniu ga-
zety z 20 lipca br. w spra-
wie zagospodarowania rzeki 

strzegomki, ale chyba się nie 
zrozumieliśmy. nie pytam o 
sprawy oczywiste. chodziło 
mi o zagospodarowanie rzeki 
w innych miejscach niż dziel-
nica graby np. od ul. 3 maja 
przy mostku na międzyrzecze 
wzdłuż koryta.  

Nie planujemy tam w tej 
chwili żadnego zagospoda-
rowania. Monitujemy w Wo-
dach Polskich o odkrzaczenie 
i wyczyszczenie koryta rzeki.

Agata: witam panie bur-
mistrzu. mam pytanie. czy 
jeśli  moi rodzice zadłużyli 
mieszkanie na X kwotę, a ja 
z rodzeństwem jestem tam 
zameldowana i długi też prze-
chodzą na mnie, to czy mam 
szansę na mieszkanie? mam 
22 lata, nie mieszkałam tam, 
bo byłam w domu dziec-
ka. Ale zameldowanie muszę 
gdzieś mieć, tym bardziej, że 
za 3 miesiące urodzę dziecko. 
Podanie składałam dwa razy 
i ciągle nic. co w tej sytuacji 
pan proponuje?

Proszę o wizytę u zastęp-
cy burmistrza Strzegomia 
– Wiesława Witkowskiego 
celem omówienia tematu.

sebastian: witam panie bur-
mistrzu. czy na folklorze f ir-
my, które sprzedają np. watę 
cukrową muszą tak zdzierać 
na klientach? wiem, że Pan nie 
ustala cen, ale warto by było 
zwrócić uwagę na ten aspekt. 
kwota 10 pln za watę zwala 
z nóg! nad polskim morzem 
jest taniej. oscypki dwa razy 
droższe niż w karpaczu. Piwo 
9 pln. coś tu jest nie tak.  

Też tak uważam, ale na 
szczęście były czynne nasze 
sklepy, ogródki i lodziarnie, 
gdzie klientów nie brakowa-

ło. To cena zdecydowała, kto 
więcej zarobił.

mieszkaniec: Panie burmi-
strzu! czy pan coś wie o tym 
ładnym śmietniku w strze-
gomiu? tam już jest z tysiąc 
ton śmieci. szczury i muchy 
zjedzą mieszkańców. A pytam 
się o tę hałdę śmieci za f irmą 
domex.

Tak. Jest to legalne składo-
wisko odpadów posadowione 
na terenie, który nie należy 
do gminy. W 2017 r. i 2018 
r. wnosiliśmy do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Starostwa Po-
wiatowego, Policji, a ostatnio 
także Prokuratury o spraw-
dzenie tego składowiska. 

kasia: witam, jestem miesz-
kanką rynku obok … Panie 
ze …, że tak nazwę, z przed-
sionku bramy zrobiły sobie 
palarnię. smród dymu papie-
rosowego roznosi się w środku 
korytarza, grzeczne zwrócenie 
uwagi nic nie dało. Panie stojąc 
w tym miejscu, blokują również 
wejście do bramy. chciałabym 
również zauważyć, że wejście 
do pań ma taki sam przedsio-
nek, dlaczego więc nie palą u 
siebie, tylko smrodzą innym. 
nie muszę być przecież bier-
nym palaczem, tym bardziej, 
że jestem alergikiem i niestety 
przeszkadza mi to ze zdwojoną 
siłą, gdyż wdychając ten „za-
pach”, mam duszności. Pytanie 
do pana, czy można coś z tym 
zrobić? jeśli panie chcą się truć 
papierosami, to ich sprawa, ich 
zdrowie, ale innych podtruwać 
nie muszą. dziękuję i pozdra-
wiam.

Trzeba sprawę skierować 
na Policję. Jest to miejsce 
publiczne. 

Członkowie strzegomskiego koła Związku Niewidomych z 
końcem lipca wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

- Program wycieczki był bar-
dzo bogaty. Zwiedziliśmy gmach 

Sejmu, Pałac Kultury i Nauki, 
Lotnisko Szopena, Powązki, 

Grób Nieznanego Żołnierza, 
centrum miasta, Łazien-

Strzegomscy niewidomi zwiedzali Warszawę
- Wyjazd odbył się dzięki wsparciu burmistrza Strzegomia - mówi Andrzej Zontek, prezes związku

W gazecie wydawanej przez 
Urząd Miejski w Torgau, miasto 
partnerskie Strzegomia, ukazała 
się informacja na temat klubu 

„Skaczące Żabki”, w ramach 
którego dla najmłodszych strze-
gomian prowadzone są zajęcia 
gimnastyczne. 

Ruszyły zapisy uczestników 
Igrzysk Sportowych Seniorów 
- Ziębice 2018. To sportowe 
wydarzenie odbędzie się 2 
września, a udział w nim jest 
bezpłatny. Na najlepszych spor-
towców-amatorów w wieku 55+ 
czekają medale i nagrody!

W ramach igrzysk seniorzy 
będą mogli wziąć udział w 
licznych konkurencjach indy-
widualnych i mini turniejach 
w ramach 10 popularnych dys-
cyplin sportowych: armwre-
stlingu (siłowanie się na rękę), 
badmintona, biegów, boksu, 
brydża sportowego, buli, lekkiej 
atletyki, piłki nożnej, siatkówki 
oraz tenisa ziemnego. Po 30 
najlepszych kobiet i mężczyzn 
otrzyma medale oraz nagrody 
rzeczowe.

Co trzeba zrobić, aby 
wziąć udział w Igrzyskach 
Seniorów?

Wystarczy zgłosić swój udział 
na stronie www.iss.ziebice.info/
zapisz-sie. Warto pospieszyć się, 
ponieważ w każdej dyscyplinie 
może wystartować tylko 30 
zawodników (a w brydżu spor-
towym 14 par). Decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Potem, 2 wrze-
śnia, należy zarejestrować się w 
Biurze Zawodów na ziębickim 

stadionie. Po odbiorze pakietów 
startowych na zarejestrowanych 
uczestników czeka wtedy już 
tylko dobra zabawa i rywalizacja 
w sportowym duchu.

Mimo że sport będzie mo-
tywem przewodnim Igrzysk, 
wydarzeniu towarzyszyć będą 
także występy artystyczne, 
warsztaty oraz zajęcia z eks-
pertami i pasjonatami zdrowego 
stylu życia. Przy okazji Igrzysk 
zarówno uczestnicy sportowych 
zmagań, jak i osoby je dopingu-
jące, będą mogły doświadczyć 
uroku Ziębic i ich okolic, w 
tym historycznego Henry-
kowa z okazałym Opactwem 
Cystersów. Udział we wszyst-
kich zajęciach i zabawach jest 
bezpłatny.

Organizatorem Igrzysk Spor-
towych Seniorów - Ziębice 
2018 jest Fundacja „Teraz Zię-
bice”. Igrzyska to projekt, który 
został wybrany do realizacji w 
ramach programu „Aktywny 
Dolny Śląsk”. Za organizacją 
takiego wydarzenia opowie-
dzieli się mieszkańcy Dolnego 
Śląska, którzy oddali swoje gło-
sy w internetowym głosowaniu. 
Dzięki nim projekt został dofi-
nansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

o naszych Żabkach 
w niemieckiej prasie 

Jesteś aktywnym seniorem? 
to cię zainteresuje!

ki, Świątynię Opatrzności 
Bożej, Wilanów, Centrum 
Nauki Kopernika, Stadion 
Narodowy, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Zamek 
Królewski oraz wiele innych 
ciekawych miejsc – wyli-
cza Andrzej Zontek, prezes 
związku. O historii stolicy 

i jej zabytkach interesująco 
opowiadał strzegomianom 
przewodnik. Pogoda i humo-
ry dopisały. Wyjazd odbył się 
dzięki wsparciu burmistrza 
Strzegomia.

Dodajmy jeszcze, że w gazecie „Torgauer 
Stadtzeitung” ukazywały się już artykuły 
dotyczące naszego miasta i wzajemnej 
współpracy. Jest to znakomita promocja 
dla Strzegomia. 

Więcej informacji o Igrzyskach Sportowych 
Seniorów na stronie: 
www.iss.ziebice.info  oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/IgrzyskaSportoweSeniorow.
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Realizacja zadania pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu 
zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej 
oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w 
Strzegomiu” – wartość projektu ok. 2,14 mln 

Przebudowa dróg : Paderewskiego i Matejki, łączących się z drogą nr 374 
przy dofinansowania z UMWD we Wrocławiu kwotą 2,21 zł 

Rozpoczęcie realizacji projektu transgranicznego „Szlak Kamienia” – 
kwota dotacji 568,60 tys. euro 

Rozpoczęcie budowy nowoczesnego przedszkola pasywnego – wartość 
zadania to 17 mln zł 

Remonty remiz ochotniczych straży pożarnych w Stanowicach, Granicy i 
Kostrzy 

Remonty chodników przy drogach powiatowych w Goczałkowie i 
Stanowicach – wsparcie dla powiatu świdnickiego kwotą 150 tys. zł

Przebudowa ul. Piłsudskiego – I etap: koszt prawie 400 tys. zł

Budowa kanalizacji w Bartoszówku. Do nowo wybudowanej kanalizacji 
podłączono 147 osób 

W poprzednich numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentowaliśmy cykl podsumowań związany z kończącą się kadencją 2014 – 2018. W kolejnych wydaniach przypomnie-
liśmy inwestycje realizowana w latach 2015 i 2016. W tym numerze rozpoczynamy podsumowanie roku 2017, w którym wydatki na inwestycje wyniosły aż 22 mln zł. Dzięki temu udało się 
zrealizować wiele przedsięwzięć, na które strzegomianie czekali już od wielu lat. Nie brakowało inwestycji w mieście i na wsiach. W następnym wydaniu kontynuacja 2017 r. 

2017 w pigułce, czyli o tym co zrealizowano w Strzegomiu
Zreal izowano m.in. przebudowę ul ic Paderewskiego i  Matejki ,  wyremontowano chodniki przy ul.  Różanej,  a także drogach powiatowych w Goczałkowie i  Stanowicach. Rozpoczęto także real izację projektu „Szlak Kamienia” 
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Budowa chodnika na ul. Św. Jadwigi – koszt ok. 343 tys. zł 

Ruszyła termomodernizacja czterech szkół i dwóch przedszkoli – wartość 
projektu to ponad 5 mln zł 

Remont alejek na cmentarzach komunalnych – koszt ok. 72 tys. zł 

Remont drogi gminnej w Olszanach - koszt ok. 322 tys. zł 

Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między 
ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem – koszt 50 tys. zł 

Modernizacja chodnika przy ul. Różanej – koszt prawie 32 tys. zł 

Naprawa nawierzchni ulic: Kwarcowej oraz Wrzosowej – łączna kwota: 
167.633 tys. zł 

Nowoczesny plac zabaw i mini siłownia w Goczałkowie – koszt 79 tys. zł 

2017 w pigułce, czyli o tym co zrealizowano w Strzegomiu
Zreal izowano m.in. przebudowę ul ic Paderewskiego i  Matejki ,  wyremontowano chodniki przy ul.  Różanej,  a także drogach powiatowych w Goczałkowie i  Stanowicach. Rozpoczęto także real izację projektu „Szlak Kamienia” 
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W trwającym 6 tygodni wy-
darzeniu brało udział 8 arty-
stów: Robert Kaja, Grzegorz 
Niemyjski, Patryk Nieczarow-
ski, Marcin Nosko, Norbert 
Sarnecki, Ewa Solima, Ma-
teusz Wójcik, a także Robert 

Bućek z czeskiego Ołomuńca. 
Komisarzem strzegomskiego 
biennale był Grzegorz Niemyj-
ski. Rzeźby trafią niebawem 
z Rynku na powstającą Aleję 
Rzeźb przy Alei Wojska Pol-
skiego w Strzegomiu.

oto „cuda zamknięte w granicie”
Ośmiu artystów stworzyło monumenty, które zdobią Strzegom i zachwycają mieszkańców. Co tym razem wyrzeźbiono? Gdzie i do kiedy można je zobaczyć? 

Zapraszamy na uroczystości 
upamiętniające ofiary II woj-
ny światowej, które odbędą 

się 2 września br. na terenie 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy.

Jak co roku zapraszamy 
na Święto P lonów, które 
w Strzegomiu odbędzie się 
26.08.2018 roku. Tradycyjnie 
rozpocznie je msza święta 

w Bazylice Mniejszej o godz. 
11.30, a następnie będzie 
przekazanie chleba, prezenta-
cja wieńców i stoisk, występy 
zespołów folklorystycznych. 

We wrześniu Biblioteka 
Publ iczna w S trzegomiu 
wznawia zajęcia dla najmłod-
szych realizowane w ramach 
programu z zakresu promocji 
czytelnictwa „W bibliotece 
rosnę”, który uzyskał dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Wartość projektu to 
9 550,00zł. 

Główne założenia projek-
tu to rozbudzanie potrzeb 
czytelniczych wśród dzieci 
w wieku 3 – 6 lat i wycho-
wanie aktywnego czytelnika 
na całe życie. W projekcie 
biorą udział dzieci, które nie 

chodzą do przedszkoli oraz 
dzieci z przedszkoli w gminie 
Strzegom.

Będziemy integrować dzie-
ci z różnych środowisk w 
naszej strzegomskiej biblio-
tece. Dzieci z przedszkoli 
wiejskich będą dowożone na 
zajęcia w Bibliotece Publicz-
nej w Strzegomiu. Łącznie w 
ramach projektu odbędzie się 
30 spotkań, w czasie których 
dzieci  są aktywizowane i 
edukowane pod kątem czy-
telnictwa, będą uczestniczyły 
w licznych spotkaniach z 
książką, grach, zabawach i 
quizach. Zapraszamy! 

uroczystości w gross-Rosen Dożynki gminne 2018 W bibliotece rosnę….

To było wielkie kulturalne wydarzenie, którego efektem 
są wyjątkowe granitowe dzieła. Ośmiu artystów przez 
kilka tygodni na terenie strzegomskich zakładów kamie-
niarskich zmagało się z granitem, tworząc zachwycające 
rzeźby. Wszystko to działo się w ramach VII Strzegom-
skiego Biennale Rzeźby w Granicie, którego finałem był 
wernisaż prac na Rynku. Wernisaż odbył się 5 sierpnia, a 
poprzedziła go konferencja poświęcona rzeźbie w prze-
strzeni publicznej. 

Jest co podziwiać. Oglądać możemy m.in. postać Jana Himilsbacha, 
granitowy budzik, czy niedźwiedzia. Zapraszamy strzegomian do oglą-
dania rzeźb!

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz biskup świdnicki Ignacy Dec. W 
programie uroczystości: msza polowa, wystąpienia okolicznościowe, 
złożenie wieńców, zwiedzanie wystaw. 

Zwieńczeniem całości będzie występ zespołów: Ellixir i Mega Dance. 
Wstęp jest wolny. W imieniu organizatorów zapraszamy!
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- Jest to pierwsze działanie 
inwestycyjne ukierunkowane 
na przywrócenie utraconych 
i nadanie nowych funkcji za-
bytkowemu rogoźnickiemu 
parkowi – wyjaśnia Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia. – Chcemy poprawić 
estetykę i bezpieczeństwo w 
obrębie zabytkowych murów. 
Przywrócimy też funkcję wieży 
stanowiącej element murów, 
która w zamyśle projektantów 
parku miała pełnić funkcję 
belwederu (wł. belvedere od 
bello - piękny, vedere - wi-
dzieć), tj. miejsca, z którego 
możliwe było podziwianie 
kompozycji założenia parko-
wego. Obecnie, ze względu na 
zły stan techniczny – wieża nie 
może być wykorzystywana jako 
punkt widokowy. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze – zakończymy 

realizację projektu w 2019 roku 
– dodaje burmistrz. 

Z myślą o osobach o ogra-
niczonej mobilności (seniorzy, 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi) oraz dzieciach, w wieży za-
instalowane zostanie innowa-
cyjne urządzenie, dotychczas 
niestosowane w dolnośląskich 
obiektach turystycznych o 
podobnym znaczeniu i randze. 
Będzie to elektroniczny pery-
skop, wykorzystujący nowo-
czesne rozwiązania techniczne. 
Urządzenie będzie składać 
się z umieszczonej na wieży 
kamery o pełnym zakresie 
obrotu (360°), połączonej z 
dwoma wyświetlaczami LCD, 
zlokalizowanymi w pozba-
wionym barier architekto-
nicznych przyziemiu wieży. 
Jeden wyświetlacz zostanie 
umieszczony na wysokości ok. 

1 m i przeznaczony 
będzie wykorzysty-
wania przez użyt-
kowników o niskim 
wzroście (np. dzieci) 
oraz osoby porusza-
jące się na wózkach 
inwalidzkich. Drugi 
wyświetlacz znajdzie 
się na wysokości ok. 
1,5 m z przeznacze-
niem dla pozostałych 
użytkowników.

Dzięki perysko-
powi park stanie się 
atrakcyjnym miej-
scem nie tylko dla 
mieszkańców, ale 
także dla przynaj-
mniej części z kil-
kudziesięciu tysięcy 
turystów rokrocznie 
odwiedzających mu-
zeum Gross-Rosen.

Belweder i peryskop w Rogoźnicy
Obecnie, ze względu na zły stan techniczny, wieża nie może służyć jako punkt widokowy. Jest szansa, że 2019 roku to się zmieni i będzie otwarta

W Goczałkowie trwają pace 
związane z wykonywaniem 
nowej zatoki przy przystanku 
autobusowym. Zadanie reali-
zuje Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego. 

- Bardzo cieszę się, że te 
prace są wykonywane, po-
nieważ już dawna zależało 
mi, aby to miejsce zmieniło 
swój wizerunek – mówi radny 
Tadeusz Zarzycki. 

Grochotów jest jedną z nie-
licznych wsi w gminie Strze-
gom, które dotychczas nie miały 
świetlicy wiejskiej. Wkrótce 

to się zmieni, ponieważ trwa 
postępowanie przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy tej in-
westycji. 

Prace przy zatoce

Będzie świetlica

4 sier pnia br. w Stano-
wic ac h odbył y  się  uro -
cz yste obchody 70-lecia 
LK S  H e r b a p o l  S t a n o -
wice. Jubileusz było okazją 
do wspomnień o wszystkich, 
którzy na przestrzeni lat 
tworzyli klub oraz do wspól-
nej, dobrej zabawy. 

W uroczystościach uczest-
niczyli zawodnicy, działacze, 
kibicie i mieszkańcy Stanowic. 
Jubileusz rozpoczął mecz to-
warzyski, po którym przyszedł 
czas na festyn z biesiadą. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Były dmuchańce, 
malowanie twarzy, loteria fan-
towa, stoiska gastronomiczne i 
dyskoteka pod gwiazdami. Oj 
działo się! 

70 lat minęło… jak jeden dzień
Były dmuchańce, malowanie twarzy, loteria fantowa, stoiska gastronomiczne i dyskoteka pod gwiazdami

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Rogoźnicy. Wniosek o dofinanso-
wanie przebudowy i remontu murów i wieży w zabytkowym parku w Rogoźnicy 
przeszedł pierwszy ważny etap oceny i znajduje się na 6. miejscu listy informują-
cej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

W Goczałkowie wiele się ostatnio dzieje. W ostatnich 
latach wykonano m.in. łącznik przy cmentarzu oraz 
przełożono chodnik prowadzący do przychodni. – Mam 
nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z wszystkich 
zachodzących w Goczałkowie zmian – dodaje radny. 

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego bu-
dynku jednokondygnacyjnego, pod numerem 19, na potrzeby 
świetlicy wiejskiej. Prace zakończą się z początkiem lipca 
2019 r. – To dobra wiadomość. Chcielibyśmy mieć miejsce, 
z którego będziemy korzystać i w którym będziemy się spo-
tykać – mówią mieszkańcy. 

W ostatnim okresie LKS Herbapol Stanowice pozyskał dotacje na zakup 
kontenerowego zaplecza szatniowego. Gmina Strzegom – w formie kon-
kursu - przekazała na ten cel kwotę 72 tys. zł, zaś marszałek województwa 
dolnośląskiego przekazał 35 tys. zł. Całość zakupu wyniosła ok. 107 tys. 
zł. - Mogę śmiało powiedzieć, że nasz klub wkroczył w XXI wiek. Zaplecze 
szatniowe spełnia wymogi PZPN i tzw. podręcznika licencyjnego. Zawiera 
m. in.: pomieszczenie dla sędziów, szatnie, ławki i toalety. Bardzo się z tego 
cieszymy i mamy nadzieję na dalszy rozwój – podkreśla Wojciech Widlarz, 
prezes stanowickiego klubu.
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ogŁoSzEniE o naBoRzE WnioSkóW nR 2/2018/g

najem garażu 

ogłoszeniA 

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Szlakiem Grani-
tu” działające na terenie gmin: 
Dobromierz, Jaworzyna Ślą-
ska, Kostomłoty, Strzegom, 
Świdnica, Udanin i Żarów 
ogłasza nabór wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020

Limit dostępnych środków: 
300 000 PLN (75 000 Euro)

Zakres tematyczny: Aktywi-
zacja społeczna i obywatel-
ska społeczności lokalnej oraz 
wzmocnienie kapitału społecz-
nego w oparciu o lokalne zaso-
by przyrodnicze i kulturowe - Na 
granitowym szlaku dziedzictwa i 
kultury.
 
Tytuł projektu grantowego: 
„Poznajemy i zachowujemy na-
sze dziedzictwo”
Zakres operacji: Na granitowym 
szlaku dziedzictwa i kultury
 
Planowane do realizacji w ra-
mach projektu grantowego za-
dania:
1. Rozwój bazy kulturalnej, w 
tym muzeów, izb pamięci etc., 
w tym dotyczących historii jeź-
dziectwa na terenie LGD;
2. Wsparcie dla lokalnych inicja-
tyw odkrywających historię ob-
szaru sprzed II wojny światowej, 
w tym wydawnictwa drukowane i 
wizyty studyjne;
3. Stworzenie klastra kultural-
nego, wspólnej oferty ośrodków 
kultury dla mieszkańców obsza-
ru, szczególnie dla młodzieży i 
seniorów, w tym budujących toż-
samość lokalną. 

Cele i wskaźniki, jakie muszą 
być osiągnięte w ramach reali-
zacji grantu:
Cel ogólny 2. Aktywizacja spo-
łeczna i obywatelska społecz-
ności lokalnej oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego w oparciu 
o lokalne zasoby przyrodnicze i 
kulturowe,
Cel Szczegółowy 2.2. Prowa-
dzenie działań zachęcających 
mieszkańców do poznania wa-
lorów przyrodniczych i kulturo-
wych regionu
 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba osób biorących udział w 
działaniach z zakresu kultywo-
wania lokalnych tradycji, obrzę-
dów i dziedzictwa -400 osób.

Wskaźniki produktu:
Liczba działań z zakresu kulty-
wowania lokalnych tradycji, ob-
rzędów i dziedzictwa - 10szt.
 
Termin składania wniosków: 
od 17.08.2018 r. do dnia 
31.08.2018r. w ostatnim dniu do 
godziny w ostatnim dniu 13.00
(od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8 do 14).
 
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Stowarzyszenia LGD 
„Szlakiem Granitu”, Udanin 86 
B, 55-340 Udanin.
 
Tryb składania wniosków: 
1. Wnioski należy składać bez-
pośrednio, osobiście lub przez 
pełnomocnika w miejscu i ter-
minie wskazanym w ogłoszeniu. 
Wnioski złożone za pośred-
nictwem poczty lub kuriera nie 
mogą zostać uznane za złożone 
bezpośrednio w biurze LGD.
2. Wnioski o przyznanie pomocy 
wraz z załącznikami należy skła-
dać na aktualnie obowiązujących 
formularzach: w 3 egzempla-
rzach w wersji papierowej wraz 
z załącznikami oraz wniosek w 
formie dokumentu elektronicz-
nego zapisanego na płycie CD 
(płyta opisana). Wersja papiero-
wa i elektroniczna wniosku mu-
szą być tożsame.
3. Złożenie wniosku o przyzna-
nie pomocy w LGD potwierdzane 
będzie na kopii pierwszej strony 
wniosku przez pracownika Biura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
przyjmującego wniosek. Który 
zawierać będzie indywidualny 
numer wniosku nadany przez 
LGD, datę i godzinę złożenia 
wniosku, liczbę złożonych wraz 
z wnioskiem załączników oraz 
będzie opatrzone pieczęcią LGD 
i podpisane przez osobę przyj-
mującą. Po dokonaniu czynno-
ści wnioskodawca otrzyma po-
twierdzoną kopię wniosku. Dwa 
pozostałe egzemplarze pozosta-
ją w biurze.
4. O terminie złożenia wniosku 
decydować będzie data i godzi-
na wpływu do Biura Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”.
5. Kopie dokumentów należy 
dołączyć w formie kopii potwier-
dzonych za zgodność z orygina-
łem przez pracownika LGD lub 
podmiot, który wydał dokument, 
lub w formie kopii poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem 
przez notariusza, radcę prawne-
go lub adwokata.
6. Wnioski powinny być trwale 
spięte i umieszone w skoroszy-
cie, posiadać ponumerowane 
załączniki, co oznacza również 

ponumerowane strony danego 
załącznika.

Informacja o wysokości kwoty 
grantu/intensywności pomocy 
(poziomie dofinansowania):
- dotacja: w wysokości 100% 
kosztów kwalifikowalnych; 
- wypłata środków: zaliczka 80% 
po podpisaniu umowy i 20% po 
zrealizowaniu operacji;
- wysokość pomocy: nie może 
być wyższa niż 30 000 zł oraz 
niższa niż 5 000 zł.
 
Warunki udzielenia wsparcia 
w ramach naboru oraz kryteria 
wyboru operacji :
1. Złożenie wniosku wraz z wy-
maganymi załącznikami w miej-
scu i terminie podanym w ogło-
szeniu.
2. Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów wyboru 
operacji.
3. Dokumenty potwierdzające, 
że wnioskodawca posiada:
-- doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze podob-
nym do operacji, którą zamierza 
realizować, lub -- zasoby odpo-
wiednie do przedmiotu operacji, 
którą zamierza realizować, lub
-- kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji, którą za-
mierza realizować, jeżeli jest 
osobą fizyczną, lub
-- wykonuje działalność odpo-
wiednią do przedmiotu operacji, 
którą zamierza realizować. 
4. Załącznik „Innowacyjność 
projektu” – jeśli dotyczy.
5. Załącznik – Uzasadnienie 
zgodności z lokalnymi kryteriami 
wyboru.
6. Załącznik – Ankieta badania 
zadowolenia beneficjenta z po-
ziomu usług świadczonych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”.
7. Załącznik – Oświadczenie 
grantobiorcy o posiadanym do-
świadczeniu/ zasobach/ kwa-
lifikacjach/ wykonywanej dzia-
łalności odpowiednie do przed-
miotu zadania, które zamierza 
realizaować.
8. Zgodność z zakresem tema-
tycznym - Aktywizacja społecz-
na i obywatelska społeczności 
lokalnej oraz wzmocnienie kapi-
tału społecznego w oparciu o lo-
kalne zasoby przyrodnicze i kul-
turowe. – Na granitowym szlaku 
dziedzictwa i kultury.
9. Zgodność z:
-- kryteriami oceny wstępnej 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”,
-- kryteriami oceny zgodności 
operacji z LSR,
-- kryteriami oceny zgodności 
operacji z warunkami przyzna-
nia pomocy w ramach PROW na 

lata 2014-2020,
-- lokalnymi kryteriami wyboru.
10. Uzyskanie w ramach operacji 
minimalnej liczby punktów dla:
-- Przedsięwzięcia V. Na granito-
wym szlaku dziedzictwa i kultury 
– 9 pkt. 11. Operacja przyczyni 
się do realizacji celu ogólnego, 
celów szczegółowych i przed-
sięwzięć LSR Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Szla-
kiem Granitu”, przez osiągnięcie 
zaplanowanych wskaźników.
12. Pomoc na operację przysłu-
guje według kolejności ustalonej 
na podstawie liczby punktów 
uzyskanych w ramach oceny 
spełniania lokalnych kryteriów 
wyboru operacji, do limitu środ-
ków podanego w ogłoszeniu.
13. W przypadku uzyskania przy 
ocenie operacji takiej samej licz-
by punktów o wyborze operacji 
do dofinansowania i pozycji na 
liście rankingowej, w ramach li-
mitu środków przyznanych LGD 
na realizację poszczególnych 
zakresów operacji, decydują za-
sady wskazane w Regulaminie 
Organizacyjnym Rady Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Szlakiem Granitu”.

Miejsce udostępnienia doku-
mentów - Strategia Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność LSR Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu” na lata 2014-
2020(23) obejmująca obszar 
gmin: Dobromierz, Jaworzyna 
Śląska, Kostomłoty, Strzegom, 
Świdnica, Udanin, Żarów, formu-
larz wniosku o udzielenie wspar-
cia, wniosku o płatność, wzór 
umowy o udzielenie grantu, opis 
kryteriów wyboru operacji oraz 
zasad przyznawania punktów 
za spełnienie danego kryterium 
znajdują się w siedzibie Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Szlakiem Granitu” oraz na 
stronie internetowej: http://www.
lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/
nabory-2018

Ogłoszenie o naborze wnio-
sków nr 2/2018/G

Załączniki do ogłoszenia http://
www.lgd-szlakiemgranitu.pl/
nabory/nabory-2018

Dokumenty do wypełnienia 
przez wnioskodawców oraz 
załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie pomo-
cy.
2. „Innowacyjność projektu” – je-
śli dotyczy.
3. Załącznik – Uzasadnienie 
zgodności z lokalnymi kryteriami 
wyboru.
4. Załącznik – Ankieta badania 
zadowolenia beneficjenta z po-
ziomu usług świadczonych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Oświadczenie grantobiorcy o 
posiadanym doświadczeniu/ za-
sobach/ kwalifikacjach/ wykony-
wanej działalności odpowiednie 
do przedmiotu zadania, które 
zamierza realizaować.

Dokumenty związane z oceną 
operacji:
1. Procedura wyboru i oceny 
grantobiorców w ramach projek-
tów grantowych w ramach Stra-
tegia Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
na lata 2014-2020 obejmująca 
obszar gmin: Dobromierz, Jawo-
rzyna Śląska, Kostomłoty, Strze-
gom, Świdnica, Udanin, Żarów 
wraz z załącznikami: 
-- Regulamin naboru.
-- Umowa udzielenia grantu.
-- Wniosek o płatność i sprawoz-
danie końcowe.
-- Zasady przekazania i rozlicza-
nia grantu.
--Wzór karty oceny wstępnej.
-- Wzór karty oceny zgodności 
operacji grantowej z LSR.
-- Wzór karty oceny zgodności 
wg lokalnych kryteriów wyboru.
-- Wzór karty oceny zgodności z 
PROW.
2. Planowane do osiągnięcia 
w wyniku operacji cele ogólne, 
szczegółowe, przedsięwzięcia 
oraz zakładane do osiągnięcia 
wskaźniki.
3. Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
LSR Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem Gra-
nitu” na lata 2014-2020 obejmu-
jąca obszar gmin: Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, 
Strzegom, Świdnica, Udanin, 
Żarów.
4. Regulamin Organizacyjny 
Rady Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Szlakiem Gra-
nitu”.
5. ROZPORZĄDZENIE MINI-
STRA ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 1 z dnia 24 września 2015 
r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020
6. Kryteria wyboru.
7. Vademecum grantobiorcy. 

Termin realizacji projektu 
grantowego i realizowanych 
w jego ramach zadań: 2018 – 
2019 r. (realizacja grantu przez 
grantobiorcę nie może trwać 
dłużej niż 6 miesięcy i nie może 
rozpocząć się później niż mie-
siąc od dnia podpisania umowy 
o powierzenie grantu)
 
Szczegółowe informacje do-
tyczące naboru, można uzy-
skać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8– 14 w biurze LGD 
mieszczącym się w Udaninie 86 
B, tel. 71 733 78 88, email: pocz-
ta@lgd-szlakiemgranitu.pl

Za prawidłowe sporządzenie 
wniosku odpowiada Granto-
biorca

W okresie trwania naboru w 
godzinach pracy Biura dla po-
tencjalnych wnioskodawców 
prowadzone jest bezpłatne do-
radztwo. Z uwagi intensywną 
pracę organizacji w tym okresie 
oraz chęć udzielenia rzetelnej i 
kompletnej informacji osobom 
zainteresowanym, niezbędnej 
dla prawidłowego wypełnienia 
wniosku, prosimy o wcześniej-
sze telefoniczne uzgodnienie 
terminu doradztwa. 
Uwaga
W ramach tego przedsięwzięcia 
będziemy wspierać działania z 
zakresu kultywowania lokalnych 
tradycji, obrzędów i dziedzictwa. 
Realizowany projekt grantowy 
„Poznajemy i zachowujemy na-
sze dziedzictwo” dotyczy także 
wsparcia działalności lokalnych 
zespołów ludowych, artystycz-
nych. KGW. Wsparte będą ich 
działania dotyczące np. zakupu 
strojów, instrumentów, a także 
realizowane działania dla miesz-
kańców dotyczące kultywowania 
lokalnego dziedzictwa, obrzę-
dów i tradycji (warsztaty, publi-
kacje, etc.). 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczo-
ny 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 19,20 m2, położonego 
w granicach działki nr 17, 
AM-21, obr-5, w Strzegomiu, 
na zapleczu budynku przy ul. 
Jeleniogórskiej 10. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 
września 2018 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 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.
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 3 września 2018 roku. 
W tytule wpłaty wadium powi-
nien widnieć zapis: „najem gara-
żu, działka nr 17, AM-21, obr-5, 
Strzegom, ul. Jeleniogórska 10”
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 

konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem gara-
żu, 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 3 
września 2018 roku, w godzi-

nach od 1000 do 1015.
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.

 Z A P R A S Z A M Y !!!
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 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

grunt rolny – graniczna 

ogłoszeniA

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
TRZECI PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowa-
na składająca się z działek nr 
42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żela-
zów, położona w Żelazowie 
o łącznej powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 42.300,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-

czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.09.2018 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.03.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 28.06.2018 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 

powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 8 MN/RM 
2 zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Nieru-
chomość położona jest w grani-
cy strefy zewnętrznej pośredniej 
ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia 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 10.09.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-

wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadko-
wi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
748560543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a

TRZECI PRZETARG USTNY 
OGRANICZONY

Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i 
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości rolnej stanowią-
cej mienie komunalne Gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
79, AM – 1, Obr. Graniczna 
położona w Granicznej, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 0,5500 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.07.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego 
w Gminie Strzegom w obrębie 
Graniczna oraz obrębach przy-
ległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją złoża 
granitu „Graniczna” uchwalo-
nego Uchwałą Nr 118/01 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21.11.2001 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Nieruchomość położona jest w 
granicy terenu górniczego zło-
ża Graniczna.
1. Uzasadnienie do wyboru 

formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o 
wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw w 
tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1405 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z 
późn. zm.).
 2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, o 
którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez bur-
mistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię i 
miejsce położenia nierucho-
mości rolnych, których oferent 

jest właścicielem (współwła-
ścicielem w części ułamkowej 
– należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w 
nieruchomości rolnej; współ-
właścicielem w przypadku 
współwłasności łącznej - nale-
ży podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych sta-
nowiących przedmiot współ-
własności), użytkownikiem 
wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1405) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 
2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w 
sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wy-
konujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz wa-
runkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrze-
żeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 

z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 13.09.2018 r. – dz. nr 
79, AM- 1, Obr. Graniczna” 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 05.09.2018 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych doku-
mentów nie zostaną dopusz-
czone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w 
przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa w 
przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.09.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 22.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dwa ty-
siące złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów i 
usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 2.200,00 zł (słownie: 
dwa tysiące dwieście złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 

powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 10.09.2018 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . 
Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 79 
AM-1, Obr. Graniczna”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży w 
terminie podanym w zawiado-
mieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.09.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetar-
gu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden z nich za-
oferuje cenę wyższą od ceny 
wywoławczej przynajmniej o 
jedno postąpienie. Postąpie-

nie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych. O wy-
sokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl
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27. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu za nami. Jak zwykle - było radośnie, hucznie, smacznie i kolorowo. Aura tym razem – z jednym wyjątkiem – nie 
spłatała organizatorom psikusa. Co cieszy, naszą sztandarową imprezę odwiedziło wielu gości spoza gminy Strzegom. Wielkie słowa uznania należą się całej ekipie Strzegomskiego 
Centrum Kultury, którą dyrygował zastępca dyrektora – Krzysztof Kalinowski za znakomite przygotowanie festiwalu. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na kolejną 
edycję tej imprezy, która odbędzie się w przyszłym roku.

Strzegom stolicą folkloru
świAtowo w nAszym mieście


