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Urząd Miejski w Strzegomiu 
zaprasza do udziału w akcji, 
która ma na celu zmianę naszych 
nawyków i zachęcić mieszkań-
ców do korzystania z eko-toreb 
zamiast reklamówek foliowych.
Na zakupy warto zaopatrzyć się 
w ekologiczną torbę z materiału, 
jednocześnie dbając o środowisko. 
Zapraszamy do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu (pokoje nr 
15 i 16 ) po odbiór eko-torby!
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StrzeGom
Nasi w kadrze

Członkowie Klubu Taekwon-
do TAIPAN niedawno uczest-
niczyli w zgrupowaniu kadry 
PFT w Węgierskiej Górce. 
Odwiedził ich Ireneusz Raś, 
przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, wręczając nominacje 
do kadry narodowej. Powoła-
nia do reprezentacji w sezonie 
2018/19 otrzymało aż dwóch 
zawodników strzegomskiej sekcji. 
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StrzeGom
Niebezpieczne 
odpady 

Nie wszyscy mieszkańcy wie-
dzą, że na terenie gminy Strze-
gom właściciele nieruchomości 
mogą pozbyć się niebezpiecz-
nych odpadów. W tym numerze  
podajemy, jak z nimi postępować 
oraz jakie rodzaje odpadów 
należy uznać za niebezpieczne. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w regulaminie utrzyma-
nia i czystości.  str. 3 

StrzeGom
Rewitalizacja 

Trwają prace realizowane w 
ramach inwestycji pn.: „Prze-
budowa i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
terenie Grabiny i Starego 
Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów 
obronnych”. Do tej pory na terenie Grabów w przeważającej 
części zostały wykonane nawierzchnie z kostki betonowej 
(chodniki), montaż komory technologicznej fontanny po-
sadzkowej oraz przyłącza wodne i deszczowe do fontanny. 
Widoczne jest już częściowo wykonane ogrodzenie - barierka 
zabezpieczająca nad rzeką.
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StrzeGom
Sesja Rady 
Miejskiej 

Jedna z ostatnich sesji Rady 
Miejskiej w kadencji 2014-
2018 odbyła się 28 sierpnia br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Radni 
przegłosowali m.in. uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi świdnickiemu w wys. 80 tys. zł na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2883D w Godzieszówku, która jest w złym 
stanie technicznym i wymaga przebudowy. Ze szczegółową 
treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w zakładce eSesja.
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StrzeGom
W Gross-rosen 

Tradycyjnie, w pierwszą 
niedzielę września br. (02.09) 
na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy odbyły 
się uroczystości upamiętnia-
jące kolejną rocznicę agresji Niemiec na Polskę. W tym 
roku minęło 79 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. 
Obchody miały szczególny charakter ze względu na fakt, 
że odbywały się 100 lat po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości. Organizatorami byli: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Muzeum Gross-Rosen oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej

 str. 2 i 12

Spotkanie to wynikło z roz-
mów z rolnikami w czasie 
niedawnych Dożynek Gmin-
nych. Duże zdenerwowanie 
rolników spowodowane było 
brakiem informacji na temat 
suszy rolniczej w uprawach 
rolnych. Faktem jest, że na 
wniosek gminy wojewo-
da powołał komisję ds. 
szacowania strat suszo-
wych. Komisja oceniła 
stan faktyczny upraw i 
przekazała protokoły do 
Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. - Nie-
stety, monitoringi Insty-
tutu Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach 

nie obejmują ujemnym kli-
matycznym bilansem wodnym 
wszystkich upraw. Moja wi-
zyta w Urzędzie Wojewódz-

kim dała 

jednoznaczny komunikat, 
że należy poprawić pro-
tokoły suszowe – po-
informował burmistrz 
Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. 
Burmistrz odniósł się 

też do możliwości umorze-
nia podatku rolnego stwier-

dzając, że podstawowym do-
kumentem koniecznym do 
wydania decyzji jest protokół 
szacowania strat. Dlatego też 
rolnicy, którzy nie zapłacą 
podatku, winni złożyć wniosek 
o jego umorzenie, co będzie 
skutkowało  nie naliczaniem 
odsetek. Po otrzymaniu pro-
tokołów burmistrz podejmie 
stosowne decyzje. 

Rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli szkody, mogą ubiegać się o pomoc 
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Koncert „Gramy 
dla Bożeny”

Strzegomskie Centrum Kultu-
ry zaprasza wszystkich o otwar-
tych sercach na koncert charyta-
tywny „Gramy dla Bożeny”. 16 
września br. o godzinie 16:00 w 
sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury rozpocznie 
się koncert charytatywny, podczas którego odbędzie się zbiórka pie-
niędzy dla Bożeny Bojanowskiej-Czuk. W programie przewidziane 
są koncerty lokalnych artystów oraz licytacje. Wszystkie osoby 
zainteresowane pomocą bardzo prosimy o kontakt pod adresem 
e-mail: sck@sck.strzegom.pl lub numerem tel. 74 649 44 00. 

Dobry Start 
Program „Dobry Start ” 

stanowi wsparcie wypła-
cane wszystkim uczniom w 
kwocie 300 zł jednorazowo. 
Świadczenie przysługuje 
raz w roku na dzieci roz-
poczynające rok szkolny do 
ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast dzieci 
niepełnosprawne, które uczą się w szkole otrzymają 
je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski o 
świadczenie „Dobry Start ” można składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Strzegomiu do 30 listopada 
2018 r.  

Podsumowanie 
kadencji 

Kontynuujemy opis przed-
sięwzięć zrealizowanych pod-
czas kadencji 2014 – 2018. W 
tym wydaniu podsumowuje-
my działania, jakie podjęto 
w 2018 r. Nie zabrakło wśród nich takich inwestycji jak 
otwarcie krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, budowa 
przedszkola pasywnego, termomodernizacja placówek 
oświatowych, czy budowa centrum aktywności w Jaroszo-
wie. W następnym numerze dalszy ciąg podsumowania 
tego roku. 

W Skrócie: W Skrócie: W Skrócie:

W Numerze:

Tegoroczna susza dała się we znaki rolnikom z gminy Strzegom. Ministerstwo Rol-
nictwa poinformowało na swojej stronie internetowej, jakie są zasady udzielania 
pomocy. W tej sprawie 7 września br. z rolnikami spotkał się także burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta. 

Z zasadami udzielania pomocy 
dla producentów rolnych można 
zapoznać się na stronie interne-
towej Ministerstwa Rolnictwa.

Producenci rolni mogą od 14-28 września br. składać wnioski o udzielenie 
pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z pomocą dla rolników 
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ustal numer budynku

Wśród gości byli m. in.: 
przedstawiciele władz samo-
rządowych różnego szczebla, 
reprezentanci instytucji pań-
stwowych, kombatanckich 
i sybirackich. Nie zabrakło 
oczywiście więźniów byłego 
obozu koncentracyjnego KL 
Gross-Rosen, duchowień-
stwa na czele z biskupem 
świdnickim Ignacym Decem, 
harcerzy, dyrektorów placówek 
oświatowych wraz z uczniami 
oraz osób prywatnych. Uro-
czystościom towarzyszyła Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych z Wrocławia.

W swoim przemówieniu, 
odnoszącym się do II woj-
ny światowej, radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Marek Dyduch zaapelował 
o pamięć: (…) Świat coraz 

mniej pamięta o tym, co się 
wydarzyło w trakcie tej strasz-
liwej wojny. Pamięć musi być 
zachowana! Każda wojna jest 
tragedią i niesie za sobą masę 
nieszczęść. Koniec takich za-
chowań! Dość wojny! – pod-
kreślał. – Spotykamy się w 
miejscu zagłady 40 tys. ludzi. 
Zostali oni bestialsko zamor-
dowani. Mieszkańcy Ziemi 
Strzegomskiej pamiętają, czu-
wają i oddają hołd wszystkim 
pomordowanym – mówił z 
kolei burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Prowa-
dzący uroczystość Krzysztof 
Kalinowski (zastępca dyrek-
tora Strzegomskiego Centrum 
Kultury) poinformował, że w 
trakcie ostatniego roku zmarł 
jeden były więzień tego obozu 
z Gdańska. 

Polową mszę św. odprawił 
biskup świdnicki Ignacy Dec, 
który z pozostałymi kapłanami 
modlił się w intencji więźniów, 
którzy cierpieli i zginęli w tym 
potwornym miejscu. Mocno za-
brzmiał Apel Poległych, który 
odczytali harcerze ze Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej w 
Strzegomiu. Ostatnim aktem 
było złożenie wieńców przez 
poszczególne delegacje przed 
pomnikiem mauzoleum.

Organizatorami tego pa-
triotycznego wydarzenia byli: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Muzeum Gross-Rosen oraz 
Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej. Patronat objęli: 
biskup świdnicki - Ignacy Dec 
oraz marszałek województwa 
dolnośląskiego – Cezary Przy-
bylski. 

Pamiętajmy o tamtych czasach
Organizatorami tego patriotycznego wydarzenia byli: Urząd Miejski w Strzegomiu, Muzeum Gross-Rosen oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
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Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę września br. (02.09) na terenie Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy odbyły się uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę agresji Niemiec 
na Polskę. W tym roku minęło 79 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. Obchody miały 
szczególny charakter ze względu na fakt, że odbywały się 100 lat po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. 

Lampy hybrydowe 

W tym tygodniu zakończy 
się inwestycja polegająca na 
zakupie i montażu 50 lamp 
hybrydowych na terenie gminie 
Strzegom. 

Lampy zostały zlokalizowane 
na terenie Strzegomia oraz 12 
wsiach. Nowe oświetlenie jest 
całkowicie ekologiczne i zasi-
lane jest jedynie energią słońca 
i wiatru. Lampy hybrydowe 
przyczynią się do poprawy bez-
pieczeństwa i pozwolą oświetlić 
tereny, gdzie budowa tradycyj-
nego oświetlenia była niemoż-
liwa lub nieekonomiczna.  

Dodatkowo zadanie uzyskało 
wstępną akceptację i przewi-
dziane jest do dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

red

Właścicielu budynku miesz-
kalnego, usługowego lub o 
innym przeznaczeniu: już na 
etapie projektowania, w trak-
cie budowy lub zakończenie 
budowy istniejącego budynku 
powinieneś wystąpić do Urzę-
du Miejskiego z wnioskiem o  
ustalenie numeru porządkowe-
go dla budynku.

Na stronie internetowej 
www.bip.strzegom.pl, w za-
kładce Karty Usług/ Nieru-
chomości/ znajduje się karta 
usługi Nr WNZ.0143/K-3/ 
2011 - Ustalenie numeru po-
rządkowego dla budynku wraz 
z formularzem F-2/WNZ (5). 
Po wypełnieniu formularza 
wniosku , należy go  złożyć 
wraz z załącznikami ( ksero-
kopią decyzji pozwolenia na 
budowę budynku, obiektu lub 
zgłoszenia oraz kserokopią 

mapy zasadniczej – projektu 
zagospodarowania działki lub 
kserokopią inwentaryzacji po-
wykonawczej budynku, obiektu 
z zaznaczonym wejściem)  bez 
opłaty skarbowej w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – 
Rynek 38, Wydziale Obsługi 
Interesanta, pokój nr 15 – na 
parterze. 

Wnioski rozpatruje i re-
alizuje Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
– pokój nr 34 , drugie piętro. 
Wszelkie informacje w tym 
zakresie można uzyskać pod nr 
tel. 74/8 560 541, 543. Nadanie 
numeru następuje w terminie 
7 dni od daty złożenia kom-
pletnego wniosku w formie 
„Zawiadomienia o ustaleniu 
numeru porządkowego dla 
budynku”.

Numer porządkowy dla budynku jest wymagany 
na etapie zawierania umów przez właściciela bu-
dynku ( mieszkalnego, usługowego lub o innym 
przeznaczeniu ) z gestorami mediów tj: wody, 
kanalizacji, prądu, gazu, śmieci). Zgłoszenie faktu 
nadania przez Urząd numeru porządkowego do 
innych instytucji, urzędów np. (Urząd Skarbowy 
w Świdnicy , Sąd Rejonowy – V Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Świdnicy, Poczta Polska i inne) 
leży po stronie właściciela budynku.

Przez Gross-Rosen - obóz macierzysty i jego filie - przeszło około 125 tys. więźniów.  
Zginęło 40 tys. osób.
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

09.09 - 15.09 Przy 
Fontannie

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

16.09 - 22.09 Vitrum Al. Wojska Polskiego  
80D/7 tel. 74/632-38-28

23.09 - 29.09 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

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

– 20.00

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

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
- Dożynki Gminne w Strzegomiu
- Nowe miejsca rekreacyjne w Go-

dzieszówku i Skarżycach
- Duże inwestycje w Jaroszowie
- Aleja Rzeźb zachwyca
- Uroczystości w Gross-Rosen
- Dożynki Wiejskie w Olszanach
- Zawody „Kamienna Rzeźba”

Urząd pracuje inaczej

 Gdzie wyrzucić niebezpieczne odpady?

„Gramy dla Bożeny”

Przypominamy, że od września Urząd Miejski w Strzegomiu 
zmienia godziny pracy i wraca do godzin, które obowiązywały 
przed okresem letnim. 
Czas pracy Urzędu Miejskiego: 
•	 poniedziałek,	środa,	czwartek	od	8.00	do	16.00	
•	 wtorek	od	8.00	do	17.30	
•	 piątek	od	8.00	do	14.30	
Czas pracy kasy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu: 
•	 poniedziałek	8:30	-	15:00	
•	 wtorek	8:30	-	15:45	
•	 środa	8:30	-	15:00	
•	 czwartek	8:30	-	15:00	
•	 piątek	8:30	-	13:30	
Burmistrz i zastępca burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawie 
skarg i wniosków w każdy wtorek:  11.30 - 17.30. 

Przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, że do 30 września 
2018 r. należy uiścić III ratę opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2018 r.

Opłatę za korzystanie z ze-
zwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych należy wnieść na 
rachunek gminy Strzegom BZ 
WBK S. A. O/ Strzegom  81  1090  
2343  0000 0005  9800  0229  lub  
dokonać wpłaty w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu (parter 
– pokój nr 11), z zaznaczeniem 
tytułu opłaty.

Opłata za zezwolenie 

Do te j  por y  na  terenie 
Grabów w przeważające j 
cz ęśc i  zos ta ł y  wykonane 
nawierzchnie z kostki be-
tonowej (chodniki), mon-
taż komory technologicznej 
fontanny posadzkowej oraz 
przyłącza wodne i deszczo-
we do fontanny. Widoczne 
jest  już częściowo wyko-
nane ogrodzenie - barierka 
zabezpieczająca nad rzeką. 
Wkrótce na ul. Dolnej roz-
poczną się prace związane 
z zagospodarowaniem zie-
leni, przebudową przejścia 
wyniesionego w rejonie ul. 
Wałbrzyskiej oraz wciąganie 
kabli światłowodowych dla 
monitoringu w dzierżawioną 
od Orange S.A. kanalizację 
teletechniczną.

- Teren Starego Miasta 
został w dużej mierze przy-
gotowany i oczyszczony z 
rozbieranej nieuporządko-
wanej zabudowy. Powstała 
otwarta przestrzeń z wido-
kiem na estakadę kolejową. 
Cały czas trwają badania 
archeologiczne związane z 
murami obronnymi miasta. 
Na zabytkowej bastei, zloka-
lizowanej w parku miejskim 
w pobliżu wiaduktu, trwają 
prace renowacyjne oraz od-
budowa budynku – informu-
je Urszula Gorzel z Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

W najbliższą niedzielę (16.09) Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich o otwartych sercach na 
koncert charytatywny pn. „Gramy dla Bożeny”. Dochód z koncertu i licytacji zostanie przeznaczony na leczenie 
Bożeny Bojanowskiej-Czuk, dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury. Początek koncertu o godz. 16.00. 
Szczegółowy program koncertu dostępny jest na stronie www.sck.strzegom.pl Osoby zainteresowane pomocą 
prosimy o kontakt e-mailowy: sck@sck.strzegom.pl lub telefoniczny pod numerem tel. 74 649 44 00.

Rewitalizacja Strzegomia
Cały czas trwają badania archeologiczne związane z murami obronnymi miasta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Trwają prace realizowane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych”.

• 	 przeterminowane	 leki	
oddajemy do aptek na 
terenie gminy 

	•	chemikalia	i	opakowania	
po nich (puszki po kle-
jach, farbach, pojemni-
ki po rozpuszczalnikach 
itp.), pochodzące z gospo-

darstw domowych, należy 
przekazywać bezpośred-
nio do punktów sprzedaży 
tych  artykułów

• 	 zuży te 	 bater ie 	 na leż y	
umieszczać w przezna-
czonych do tego celu po-
jemnikach, ustawionych  

w placówkach handlo-
wych 

•	zużyte	akumulatory	naj-
lep ie j  oddać  do  sk le-
p u  m o t o r y z a c y j n e g o 
z a j m u j ą c e g o  s i ę  i c h 
sprzedażą lub do skupu 
złomu

•	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny	 i	
elektroniczny pochodzący 
z gospodarstwa domowego 
(stara lodówka, stara kuchen-
ka mikrofalowa) należy oddać 
w sklepie podczas zakupu no-
wego lub przekazać je odbior-
cy tych odpadów podczas ich 
zbiórki w formie „wystawki”, 
zgodnie  z harmonogramem, 
nie wcześniej jednak niż 24 
godz. przed ich zbiórką.

	•	meble,	zużyte	opony,	odpady	
zielone, inne odpady wiel-
kogabarytowe pochodzące 
z gospodarstwa domowego 
należy przekazać odbiorcy 
tych odpadów podczas ich 
zbiórki w formie „wystawki”  
zgodnie z harmonogramem, 
nie wcześniej jednak niż 24 
godz. przed ich zbiórką.
Należy przypomnieć, że 

wyżej wymienione odpady 

można również nieodpłatnie 
dostarczyć do PSZOK, który 
znajduje się na terenie ZUK 
w Strzegomiu przy ul. Al. 
Wojska Polskiego 75, co-
dziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 
do 18:00 i w soboty od 10:00 
do 14:00 .

Szczegółowe informacje 
można znaleźć w regulaminie 
utrzymania i czystości.

Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że na terenie gminy Strzegom właściciele 
nieruchomości mogą pozbyć się niebezpiecznych odpadów. Poniżej podajemy 
jak z nimi postępować. 
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Aby zadbać o środowisko, Urząd 
Miejski w Strzegomiu zaprasza do 
udziału w akcji, która ma na celu 
zmianę naszych nawyków i zachęcić 
mieszkańców do korzystania z eko- to-
reb zamiast reklamówek foliowych. Te 
drugie zaśmiecają nasze środowisko, co 
więcej – rozkładają się nawet 400 lat. 

- Na zakupy warto zaopatrzyć się 
w ekologiczną torbę z materiału, 
jednocześnie dbając o środowisko. 
Zapraszamy do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (pokoje nr 15 i 16 ) po 
odbiór eko-torby, którą otrzyma każdy, 
kto się do nas zgłosi. Akcja będzie trwa-
ła do wyczerpania zapasów – podkreśla 
Jolanta Dryja, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w UM w Strzegomiu. 

red

AktuAlności

Radni przegłosowali uchwałę 
ws. udzielenia pomocy finanso-
wej powiatowi świdnickiemu w 
wys. 80 tys. zł na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2883D 
w Godzieszówku, która jest 
w złym stanie technicznym i 
wymaga przebudowy. 

Kolejna uchwała dotyczyła 
zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu w wys. 445,5 tys. zł 
na  zadanie  inwestycyjne  pn: „Za-
kup  i montaż energooszczędnego 
oświetlenia - lamp hybrydowych w 
gminie Strzegom”. Źródłem spłaty 
zaciągniętej pożyczki będą docho-
dy własne gminy. Spłata pożyczki 
nastąpi w latach 2019-2024.

W związku z ujednoliconymi 
wymogami ministra środowi-
ska w zakresie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz w 
związku z kończącą się umową na 
odbiór odpadów komunalnych, 
powstała konieczność uchwale-

nia nowego Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzegom. Podjęto 
również uchwałę ws. określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów.

Ponadto przegłosowano uchwa-
ły ws.: zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strzegom na 
lata 2018-2027, zmian budżetu 
gminy Strzegom na rok 2018, 
uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie 3 miasta Strzegom, 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu we wsi Międzyrzecze 
oraz ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytu-
owania na terenie gminy Strzegom 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

red

O czym obradowali nasi radni? 
Ze szczegółową treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce eSesja

W Urzędzie Stanu Cywil-
nego można załatwić wiele 
spraw z zakresu: sporządzania 
aktów urodzeń, małżeństw, 
zgonów, wydawania zaświad-
czeń: o stanie cywilnym, zdol-
ności prawnej do zawarcia 
małżeństwa, dokonanych w 
księgach wpisach lub ich bra-
ku, zaginięciu lub zniszczeniu 
księgi stanu cywilnego. Wy-
dawane są decyzje w sprawie 

zmiany imienia,  nazwiska, 
odmowy sprostowania, uzu-
pełnienia, odtworzenia aktu 
stanu cywilnego, odmowy wy-
dania zaświadczeń, odmowy 
wydania odpisu aktu. 

W Urzędzie Stanu Cywil-
nego możemy zarejestrować 
akt stanu cywilnego sporzą-
dzony za granicą, odtwo-
rzyć, sprostować, uzupełnić 
treść aktu stanu cywilnego. 

Przyjmuje się oświadczenia 
o uznaniu ojcostwa, powrocie 
po rozwodzie do nazwiska 
noszonego przed zawarciem 
małżeństwa. Od 1 marca 
2015 r. możemy otrzymać 
swój odpis aktu stanu cywil-
nego w dowolnym urzędzie 
stanu cywilnego bez względu 
na adres zameldowania czy 
zamieszkania. 

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?
Ważnym elementem pracy USC są ceremonie zawarcia związku małżeńskiego Zamień foliówkę na eko-reklamówkę!

Jedna z ostatnich sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018 
odbyła się 28 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu.

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta. Na stanowiskach zastępcy kierownika Urzędu Stanu cywilnego pracują: Aneta 
Zaskórska i Beata Mazan.

Ważnym elementem pracy Urzędu Stanu Cywilnego są ceremonie zawarcia 
związku małżeńskiego. Organizowane są również jubileusze długoletniego 
pożycia małżeńskiego.
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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: 

uczennica: dzień dobr y, 
mam pytanie: czy jest jakieś 
dof inansowanie lub zwrot 
kosztów za transport do szkoły 
średniej? chodzi o busy. do-
dam, że uczęszczam do szkoły 
w świdnicy, a mieszkam na 
wsi pod strzegomiem.  

Nie ma żadnych dopłat ze 
strony gminy i nie ma takich 
możliwości prawnych. Prze-
woźnicy mogą się starać o do-
płatę do biletów miesięcznych 
w Urzędzie Marszałkowskim 
i z tego co wiem, większość z 
nich korzysta z takich dopłat.  
Jeśli by była to komunikacja 

gminna, a taką planujemy w 
najbliższym czasie urucho-
mić, to wtedy gmina ustala 
ceny biletów i może do nich 
dopłacać. 

gabryś: Proszę o aktuali-
zację informacji zamieszcza-
nych na stronie internetowej 
urzędu dot. rozkładu jazdy 
czy też informacji o dyżurach 
lekarzy…

Przekazałem informacje do 
konkretnych wydziałów w 
celu sprawdzenia i aktualizacji 
danych, jeśli tego wymagają. 

strzegomianka: Panie bur-
mistrzu, czy jest w planach 
wymiana nawier z chni  na 
łącznikach do bazyliki, tj. jak 
się schodzi z ul. dąbrowskiego 
czy z parku przy netto w kie-
runku bazyliki. obecnie stan 
nawierzchni jest fatalny, cięż-
ko jest w butach na obcasach 
tamtędy iść czy z wózkiem, 
można nogi skręcić na tych 
nierównościach. 

Będzie ciężko zmienić na-
wierzchnię tej drogi, bo jest 
to bardzo stara historycznie 
konstrukcja. Ulica ta jest 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Będę musiał ją o to 
zapytać, jakie jest jej zdanie. 
Będzie niebawem w Strze-
gomiu i wtedy podejmiemy 
rozmowy. 

Helena: witam panie bur-
mist r zu. zwracam się  po-

nownie z pytaniem o hałas i 
zanieczyszczenie środowiska 
oraz o …

R o z m a w i a l i ś m y  j u ż  z 
przedsiębiorcą i umówiliśmy 
spotkanie z mieszkańcami. 
Termin pani zna. 

besia: witam, czy jest moż-
liwość dostania mieszkania 
do remontu we własnym za-
kresie i jakie trzeba spełniać 
warunki?

W chwili obecnej na stronie 
bip.strzegom.pl w zakładce 
wiadomości jest informacja 
o 6 lokalach do remontu we 
własnym zakresie i na własny 
koszt. 

mieszkanka: witam panie 
burmistrzu. chciałam zapytać 
o remont podwórka pomiędzy 
ulicami getta, krótką, ryn-
kiem i ogrodową. czy to już 
koniec? wymiana kostki, parę 
krzaczków i zrobienie miejsc 
parkingowych (o połowę mniej 
niż było wcześniej - niektórzy 
zaczęli parkować na trawie 
albo miejscach nie do tego do-
stosowanych). niestety nieład 
i nieporządek dalej panuje. 
dalej jest to miejsce spotkań 
na piwko pod drzewami koło 
boksu śmietnikowego.

Nie, nie koniec. Czekamy 
teraz na budowę boksów 
śmietnikowych przez wspól-
noty mieszkaniowe. Na szczę-
ście jest to pierwszy negatyw-
ny sygnał w tym temacie, ale 

każdy ma prawo mieć swoje 
zdanie. Moim zdaniem ta 
część podwórka to inny świat 
w stosunku do tego, co było i 
tego, co będzie.

ryszard: witam mam pyta-
nie dotyczące wysypiska śmieci 
znajdującego się za zakładem 
zuk w strzegomiu. z tego, co 
zdołałem się dowiedzieć wła-
ściciel terenu miał zezwolenie 
na składowanie tzw. odpadów 
Pet, czyli odpadów plastiko-
wych, natomiast od dłuższego 
czasu zauważyłem i nie tylko 
ja, że na teren tego wysypiska 
przyjeżdżają tzw. wypychanki 
z odpadem komunalnym, który 
jest zaraz zasypywany zie-
mią. czy właściciel terenu ma 
zezwolenie na składowanie 
odpadów komunalnych na tym 
terenie i kto wydał zgodę, jeśli 
taką posiada, na składowanie 
odpadów komunalnych tak bli-
sko zabudowań mieszkalnych? 
czekam na odpowiedź.

Pozwolenia na składowa-
nie odpadów na tym tere-
nie nie ma. Pozwolenie jest 
na magazynowanie, które 
wydaje starosta świdnicki. 
W chwili obecnej czekamy 
na zakończenie postępowań 
prowadzonych przez instytu-
cje posiadające kompetencje 
w przedmiotowej sprawie 
tj. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Sta-
rostwo Powiatowe, Policja i 
Prokuratura. 

Jak zapowiada Wioletta 
Urban – Smagłowska, naczel-
nik  Wydziału  Kultury,  Sportu  
i  Promocji  w  UM  w  Strzego-
miu,  strzegomski  koordynator  
projektu „Szlak Kamienia”, bę-
dzie to wielka atrakcja nie tylko 
dla samych mieszkańców gminy 
Strzegom, ale przede wszystkim 
dla turystów odwiedzających 
Ziemię Strzegomską. - Multi-
medialne centrum informacji 
umożliwi wirtualny spacer 
po wszystkich najważ-
niejszych miejscach 
związanych z kamie-
niem na terenie miast, 
które realizują projekt 
„Szlak Kamienia”. W 
ten sposób będzie 
można zwiedzić Strze-
gom, Świdnicę, Dobro-
mierz, Horice i Podzvicinsko. 
Wielkim atutem tego centrum 
jest fakt, że wszystkie infor-
macje są przetłumaczone na 4 
języki: polski, czeski, angielski i 
niemiecki – zaznacza Wioletta 
Urban – Smagłowska.

Każdy z partnerów przygo-

tował bogate materiały mul-
timedialne dla turystów. Jest 
mnóstwo ciekawych zdjęć, 
widokówek i  filmów promocyj-
nych ukazujących najważniejsze 
atrakcje turystyczne. Udało się 
zgromadzić wiele materiałów 
o lokalnych artystach, którzy 
rzeźbią w granicie i piaskowcu. 
Ukazano imprezy związane 

z wy-
dobyciem i obróbką kamienia: 

m. in.: Święto Granitu Strze-
gomskiego, Plenery kamieniar-
skie, czy też Giełdę Minerałów. 
Każdy kto odwiedzi Karmel, 

będzie mógł zapoznać się także 
z miejską trasą turystyczną w 

Strzegomiu i zaplanować 
sobie spacer po naszym 

mieście. 
Co warto podkre-

ślić, centrum multi-
medialne jest prze-
znaczone dla osób 

w każdym wieku. 
Oprócz specjalistycz-

nej wiedzy dla dorosłych, 
w ofercie jest wiele multi-

mediów dla dzieci. Najmłodsi 
będą mogli np. rozwiązać quiz o 
granicie, pograć w kamiennego 
ping-ponga, pokolorować ma-
lowanki, czy też ułożyć puzzle 
o różnej skali trudności. Jedną 
z największych atrakcji jest 

możliwość wysłania multime-
dialnej widokówki z własnym 
zdjęciem. Wystarczy wybrać 
wzór widokówki, która nam 
się najbardziej spodoba, zrobić 
zdjęcie za pomocą specjalnej 
kamerki, następnie nanieść tę 
fotkę na widokówkę, napisać 
kilka słów pozdrowień i wysłać 
ją e-mailem do konkretnego 
adresata. 

- Wierzę, że to miejsce bę-
dzie bardzo popularne. Już 
teraz zapraszam wszystkich 
chętnych, by zapoznali się z 
nowoczesnymi technologiami 
związanymi z kamieniem – 
podsumowuje Wioletta Urban 
– Smagłowska. 

tW

kopalnia wiedzy o kamieniu
Jedną z atrakcji centrum jest możliwość wysłania multimedialnej widokówki z własnym zdjęciem

Już niedługo w Centrum Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu udostępnione zostanie multimedialne 
centrum informacji o „Szlaku Kamienia” i jego atrakcjach. 
Pod koniec sierpnia zakończyły się prace związane z jego 
uruchomieniem. 

Od kilku lat w Strzegomiu 
organizowany jest Tydzień 
Akt ywnośc i  Mie szkańc a 
S t r z egomia . W j ego  r a -
mach  p r z ygo towano  d l a 

mieszkańców wiele atrakcji. 
Tydzień Mieszkańca, jak 
zawsze, wiąże się z wieloma 
a t r a k c j a m i  d l a  s t r z e go -
mian. 

Tydzień Aktywności Mieszkańca

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w jubileuszowej, 25. ak-
cji „Sprzątanie świata”. W tym 

roku pod hasłem „Akcja - segre-
gacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. 
Termin: 21-23 września br. 

„Akcja - segregacja!  
2 x więcej, 2 x czyściej”

Celem tegorocznej edycji jest wspomoże-
nie selektywnej zbiórki odpadów.

W dniach od 20 do 28 września mieszkańcy będą mogli m.in. wy-
słuchać koncertów, wziąć udział w wernisażach oraz  wyruszyć 
obejrzeć wschód słońca nad Strzegomiem. Zapraszamy! 
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Trwa budowa nowoczesnego przedszkola pasywnego w Strzegomiu – 
wartość zadania to 17 mln zł 

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Skarżycach i 
Godzieszówku 

Budowa Alei Rzeźb w Strzegomiu – wartość inwestycji to 2 mln 350 tys. zł 

Otwarcie lokalu readaptacyjnego w Strzegomiu 

Budowa ul. Olszowej w Strzegomiu - koszt ok. 765 tys. zł

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny 
i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów 
obronnych – dofinansowanie w wysokości 4,83 mln zł

Przebudowa ul. Piłsudskiego w Strzegomiu  - koszt zadania 167 tys. zł 

Przebudowa chodnika w Stanowicach  przy wsparciu gminy Strzegom w 
wys. 265 tys. zł 

W poprzednich wydaniach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentowaliśmy cykl podsumowań związanych z kończącą się kadencją 2014 – 2018. W ostatnim numerze zakończyliśmy 
prezentację przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 r. W tym wydaniu rozpoczynamy opis działań podejmowanych przez strzegomski samorząd w 2018 r. 

2018  w pigułce, czyli ważnych przedsięwzięć ciąg dalszy 
W  r o k u  2 0 1 8  r .  o t w a r t o  m . i n .  k r y t ą  p ł y w a l n i ę  „ D o l n o ś l ą s k i  D e l f i n e k ” ,  r e a l i z u j e  s i ę d w i e  w a ż n e  i n w e s t y c j e  w  J a r o s z o w i e  o r a z  k o n t y n u u j e  b u d o w ę  p r z e d s z k o l a  p a s y w n e g o 
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Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie – 
koszt zadania to ok. 2 mln zł 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy – koszt 
zadania 1 mln 590 zł 

Termomodernizacja przedszkoli w Stanowicach i Jaroszowie 

Budowa centrum aktywności w Jaroszowie – koszt zadania to 4,6 mln zł 

I edycja Miasta Dzieci w Strzegomiu 

Modernizacja podwórka między ulicami Bohaterów Getta i Świdnicką – 
wartość zadania 472 tys. zł  

Usuwanie azbestu z terenu posesji gminy Strzegom 

2018  w pigułce, czyli ważnych przedsięwzięć ciąg dalszy 
W  r o k u  2 0 1 8  r .  o t w a r t o  m . i n .  k r y t ą  p ł y w a l n i ę  „ D o l n o ś l ą s k i  D e l f i n e k ” ,  r e a l i z u j e  s i ę d w i e  w a ż n e  i n w e s t y c j e  w  J a r o s z o w i e  o r a z  k o n t y n u u j e  b u d o w ę  p r z e d s z k o l a  p a s y w n e g o 

Otwarcie basenu „Dolnośląski Delfinek” – koszt inwestycji to ponad  
8 mln zł 
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Podsumowując kadencję Rady Miejskiej w Strzegomiu 2014-2018 z punktu widzenia finansów gminy Strzegom, czyli biorąc pod uwagę realizację jej 
budżetów za okres ostatnich pełnych lat, tj. lata od 2015 r. do 2018 r., gdyż budżet na dany rok uchwalany jest w ostatnim miesiącu roku  ubiegłego,  
należy przypomnieć, że  kształtowały i  kształtują się (dane za 2018 r. to plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2018 r.) one następująco w 
poszczególnych latach:

Przez okres 4 lat na inwestycje 
wydano i planuje się wydać (do 
końca br., łącznie z planem na 
2018 r.) -  104.053.935,20 zł. 
Jest to wartość niemalże jed-
nego rocznego budżetu gminy. 
Natomiast wartość pozyskanych 
i planowanych dotacji w tym 
samym okresie to 35.805.135,30 
zł. Co oznacza, że wydano na to 
około 11.000.000,00 zł środków 

wyłącznie własnych, a resztę 
sfinansowano ze środków pocho-
dzących z dotacji oraz kredytów, 
pożyczek i emisji obligacji ko-
munalnych. Przy czym ogólny 
wkład własny gminy tj. jej środ-
ków wyłącznie własnych i pozy-
skanych dofinansowań sięgnął 
prawie 50% wartości wszystkich 
inwestycji. Gdyby jednak wy-
kluczyć całkowicie możliwość 

korzystania z dofinansowań oraz 
zrezygnować z zadłużania, przy 
średnim wydatkowaniu tylko 
2.750.000,00 zł rocznie środków 
wyłącznie własnych na inwesty-
cje (co wynika z podziału wska-
zanych wyżej środków własnych 
w wysokości 11.000.000,00 zł 
wydatkowanych przez okres 4 
lat) i przy założeniu, że inne 
czynniki typu np. inflacja, czy 

też koszty robocizny będą stałe 
to, aby uzyskać ten sam poziom 
inwestycji potrzeba by na to 38 
lat. Podczas gdy spłata całego 
zadłużenia zaplanowana jest na 
okres do 10 lat.

Obroty budżetu w okresie 
ostatnich 4 lat wzrosły aż o 
60.938.692,57 zł.  Wynika to 
z kumulacji wydatków mająt-
kowych, czyli inwestycyjnych, 

współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Inwestycje 
programowane w latach 2014-
2020 rozpoczęły się bowiem 
dopiero w 2017 r. i z uwagi na 
przedłużające się procedury 
naborów i ocen wniosków o 
dofinansowanie, mogły być re-
alizowane właśnie w 2018 r. Dla-
tego też ogólna kwota wydatków 
inwestycyjnych, planowanych na 

rok 2018 jest  aż tak pokaźna i 
wynosi 50.759.422,51 zł. Wyni-
ka to również z przyjęcia zasady 
maksymalnego wykorzystania 
środków zewnętrznych w postaci 
głównie dofinansowań z budżetu 
Unii Europejskiej. Zbliżająca 
się nowa perspektywa finanso-
wa podziału środków unijnych 
stanowi, póki co, niewiadomą. 
Dlatego też niewykorzystanie 
dzisiejszych możliwości może już 
nie być osiągalne w przyszłości. 
Kierując się tym celem, przez 
okres 4 lat systematycznie popra-
wiany był obraz naszej gminy, co 
uczyniło ją i nadal czyni nie tylko 
funkcjonalną, ale i coraz bardziej 
atrakcyjną.

Podejmowano wiele działań 
umożliwiających realizację w/w 
celów:
1. Bezpieczeństwo przeciwpo-
żarowe.
Zakupiono nowy samochód bojowy 
dla OSP Goczałków, przekazano 
OSP Olszany samochód bojowy 
nowszego typu i sfinalizowano jego 
remont, zakupiono działkę wraz z 
budynkami z przeznaczeniem na 
remizę OSP w Tomkowicach.
2. Bezpieczeństwo powodziowe.
Komisja współpracowała z Gminną 
Spółką Wodną „Strzegom” w Strze-
gomiu i Dolnośląskim Zarządem 
Melioracji Wodnych we Wrocławiu 
O/Świebodzice. Troje członków 
Komisji (Andrzej Szczepanik, Sta-
nisława Górska, Zdzisław Kudyba) 
pracuje społecznie w Zarządzie 
Spółki, która swoją działalnością 
obejmuje całą gminę (miasto i wsie). 
Wykonano remonty potoków: Ol-
szański – odbudowa koryta w całej 
wsi Olszany, Szymanowski, Wierz-
biak, Rogacz, Parowa. Oczyszczono 
koryto rzeki Pełcznicy. 
3. Drogi. 
Wybudowano drogi gminne z 
chodnikami w Kostrzy i Goczał-
kowie Górnym. Budowy samych 
dróg dokonano w Żelazowie, Tom-
kowicach, Rogoźnicy (Osiedle) oraz 
łącznik pomiędzy Bartoszówkiem 
a Jaroszowem. Z dofinansowania 
zewnętrznego powstały asfaltowe 
drogi transportu rolnego służące 
mieszkańcom jako drogi użytku 

ogólnego -  w Olszanach (2 drogi), 
a także w Żółkiewce i Morawie. 
Poddano remontom bieżącym wiele 
kilometrów dróg szutrowych oraz 
przebudowywano mostki, dostoso-
wując je do potrzeb nowoczesnego 
sprzętu rolniczego. Zamontowano 
lampy solarne w newralgicznych 
miejscach. Na drogach powiato-
wych nową nawierzchnię położono 
na odcinkach dróg wymagających 
pilnego remontu w Stanowicach, 
Morawie, Stawiskach i w Go-
dzieszówku. Chodniki powstały 
w Granicy, Goczałkowie Dolnym, 
na drogach powiatowych: w Mię-
dzyrzeczu, Stanowicach, Morawie, 
Tomkowicach, Żelazowie, Skarży-
cach i Goczałkowie Dolnym. Nowe 
zatoczki autobusowe wybudowano 
w Olszanach, Tomkowicach i Go-
czałkowie Dolnym.
4. Zaopatrzenie w wodę.
Wybudowano nową stację uzdat-
niania wody pitnej w Żelazowie 
dla 7 wsi w północnej części gminy, 
studnię głębinową w Olszanach 
oraz drugą magistralę wodną Ol-
szany – Strzegom.
5. Kanalizacja.
Wybudowano i oddano do użytku 
kanalizację w Bartoszówku (po 
robotach wykonano remont drogi). 
Zakończono prace przy budowie 
kanalizacji w Godzieszówku. Pozo-
stało wykonanie podłączenia się do 
sieci przez właścicieli. Droga zosta-
nie wyremontowana w najbliższym 
czasie. Ogłoszono III przetarg 

ofertowy na przeprowadzenie kana-
lizacji dla Modlęcina. Ze względu 
na płynący przez wieś potok Szy-
manowski i skalę trudności tego 
przedsięwzięcia, brakuje chętnych 
do realizacji tego zadania.
6. Scalanie gruntów.
Wieś Tomkowice, Godzieszówek 
i Granica przystąpiły do programu 
Scalania Gruntów Rolnych finan-
sowanego w całości ze środków 
zewnętrznych (UE – 8,5 mln zł i 
Urząd Marszałkowski).
Komisja współpracowała z Agencją 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(obecnie Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa), organizując spo-
tkanie z komisją i rolnikami gminy 
Strzegom, dotyczące możliwości 
dzierżawy i sprzedaży gruntów 
rolnych z zasobów agencji przez 
rolników gminy Strzegom. Na 
końcowym etapie jest nieodpłatne 
przekazanie przez KOWR działek 
gruntu na potrzeby rekreacyjno-
sportowe mieszkańców w/w wsi.

7. Świetlice wiejskie miejscem in-
tegracji i życia kulturalnego wsi.
Przeprowadzono remont świetlicy 
w Rusku, budynku świetlicy w 
Międzyrzeczu, remonty bieżące w 
Tomkowicach i Kostrzy, uzupełnio-
no wyposażenie niemal we wszyst-
kich świetlicach. Rozstrzygnięto 
przetarg na remont świetlicy w 
Grochotowie oraz pozyskano 500 
tys. zł na remont i modernizację 
świetlicy w Modlęcinie. Wyko-
nano projekty wraz z ustaleniami 
budowlanymi potrzebnymi do 
ogłoszenia przetargów na budowę 
nowych świetlic w Goczałkowie 
Górnym, Morawie i Żelazowie 
(świetlica wraz z remizą). Powstaje 
letnia wiata w Skarżycach. Od 2017 
roku trwa budowa długo wyczeki-
wanej świetlicy w Jaroszowie wraz 
z remizą strażacką pn. „Centrum 
Aktywności Społecznej”. Będzie 
tam również siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaroszowie. 
Zasiedlonych zostanie 21 świeżo 
wyremontowanych mieszkań so-
cjalnych. Dzięki wsparciu i pomocy 
SCK w Strzegomiu w świetlicach 
organizowane są różnego rodzaju 
spotkania, jarmarki, uroczystości, 
obchody świąt patriotycznych, 
imprezy oraz festyny dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Całoroczne 
zatrudnianie wychowawców świe-
tlic oraz ogrzewanie budynków 
stwarza dzieciom i młodzieży moż-
liwości pożytecznego spędzania 
czasu wolnego, co ogranicza liczbę 
tzw. „przystankersów” tj. młodzieży 
okupującej przystanki autobusowe 
z powodu braku odpowiedniego 
miejsca do spotkań. 

8. Termomodernizacja.
Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej na wsiach 
została przeprowadzona w obiek-
tach oświatowych tzn. szkołach, 
przedszkolach (Stanowice, Jaro-
szów, Goczałków) oraz w remizach 
strażackich (Granica, Stanowice). 
Dokonano wymiany instalacji elek-
trycznej i montażu instalacji odgro-
mowej (szkoła w Olszanach).
9. Aktywizacja społeczności wiej-
skiej.
Fundusz sołecki jest czynnikiem 
wspomagającym aktywizację spo-
łeczności wiejskich. Dzięki niemu 
realizowane są zadania ważne w 
ocenie mieszkańców, ponieważ to 
oni, podczas głosowań na Zebra-
niach Wiejskich, decydują o nada-
wanych im priorytetach. Fundusz 
jest pomnażany dzięki społecznej 
pracy mieszkańców, sołtysów, Rad 
Sołeckich, Stowarzyszeń i Zrzeszeń. 
Podobną rolę odgrywa konkurs 
„Aktywne Sołectwo Gminy Strze-
gom”. Zaznaczyć trzeba, że społecz-
ności wiejskie są coraz aktywniejsze 
i dzięki temu wsie pięknieją, a orga-
nizowane imprezy w tym Jarmarki 
Wielkanocne i Dożynki są coraz 
bogatsze w formie i treści.
Komisja ds. Wsi współpracowała z 
pozostałymi komisjami Rady Mia-
sta organizując wspólne dyskusje i 
spotkania wyjazdowe zmierzające 
do rozwiązywania ważnych społecz-
nie problemów.
Współpracę z burmistrzem Strzego-
mia - Zbigniewem Suchytą komisja 
ocenia jako dobrą, rzeczową i mery-
toryczną. Komisja jest pełna uznania 
dla burmistrza Strzegomia za jego 

postawę otwartości na problemy i 
potrzeby mieszkańców wsi.
W ocenie komisji niezadowalający 
jest stan nawierzchni dróg powiato-
wych, brak przy nich  chodników na 
terenach zabudowanych i poboczy 
poza nimi. Należy zwiększyć ilość 
środków finansowych na w/w 
cele przez Starostwo Powiatowe, 
ponieważ większość nowych chod-
ników została wykonana z budżetu 
gminy. Potrzebne są również dalsze 
remonty dróg gminnych, ale są to 
zaniedbania niemożliwe do usunię-
cia w krótkim czasie.
Podsumowując, cele, które postawiła 
przed sobą Komisja ds. Wsi na 
początku kadencji, były i są realizo-
wane przez burmistrza Strzegomia, 
Radę Miejską oraz dzięki aktywno-
ści samych mieszkańców wsi. Wsie 
gminy Strzegom wypiękniały, a wa-
runki życia poprawiły się. Działania 
te muszą być kontynuowane, gdyż 
wieloletnie zaniedbania wymagają 
czasu w celu ich poprawy. Komisja 
uważa, że zrobiła duży krok w celu 
realizacji poprawy życia mieszkań-
ców wsi gminy Strzegom.

Dynamiczny rozwój gminy

Wsie gminy Strzegom rozkwitły 

Przez okres czterech lat na inwestycje wydano i planuje się wydać około 105 milionów  złotych. Nad finansami gminy czuwa m.in. Komisja Budżetu

Komisja uważa, że zrobiła duży krok w celu realizacji poprawy życia mieszkańców wsi gminy Strzegom. Co konkretnie udało się zrobić?

POZYCJA
ROK

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Dochody ogółem (zł) 92.108.377,32 100.359.887,30 108.450.830,21 125.614.713,41

Wydatki ogółem (zł) 84.627.600,29 99.455.901,00 112.552.031,50 145.566.292,86

Wynik finansowy (zł) 7.480.777,03 903.986,30 - 4.101.201,29 - 19.951.579,45

Zadłużenie (zł) 39.758.324,67 35.760.650,39 39.735.505,10 57.054.852,55

Udział zadłużenia w do-
chodach ogółem (%) 43,16 35,63 36,64 45,42

Inwestycje (zł) 15.862.751,91 15.422.849,39 22.008.911,46 50.759.422,51

Udział inwestycji w wy-
datkach ogółem (%) 18,74 15,51 19,55 34,87

Dotacje łącznie ze środ-
kami z UE (zł) 7.978.752,86 4.224.854,56 5.279.799,88 18.321.728,00

Komisja Budżetu, Finansów, Pla-
nowania i Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
Skład:
1. Janusz FLAMAN - przewodniczą-

cy 
2. Paweł MOSÓR 
3. Sabina WIKTOROWICZ 
4. Władysław HALCZUK 
5. Andrzej SZCZEPANIK 

Skład Komisji ds. Wsi:
Andrzej Szczepanik- przewodniczą-
cy (sołtys Tomkowic)
Stanisława Górska - członek (sołtys 
Olszan)
Tomasz Jeziorski - członek (sołtys 
Kostrzy)
Zdzisław Kudyba - członek (sołtys 
Strzegomia)
Krystyna Lewicka - członek
Piotr Szmidt - członek
Ryszard Żmijewski - członek

Janusz Flaman – Prze-
wodniczący Komisji 
Budżetu, Finansów, Plano-
wania i Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej

Andrzej Szczepanik – 
przewodniczący Komisji 
ds. Wsi

Komisja ds. Wsi postawiła sobie za cel: integrację społeczności 
gminy Strzegom, rozwój terenów wiejskich, poprawę warun-
ków życia i pracy oraz pobudzenie aktywności mieszkańców. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi nowy film Patryka Vegi, który wejdzie 
do polskich kin w grudniu 2018 r.?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 15-16 września 
2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego 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 kino-
wy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Jak zostać czarodziejem?”  
(DUBBING)
15.09.2018 r. o godz. 16:00 
16.09.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Ant-Man i Osa”  (DUBBING)
15.09.2018 r. o godz. 18:00 
16.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Patryk”  
22.09.2018 r. o godz. 16:00 
23.09.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN

„Szpieg, który mnie rzucił”  
22.09.2018 r. o godz. 18:00 
23.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Niesamowita historia Wielkiej 
Gruszki” (DUBBING)  
29.09.2018 r. o godz. 18:00 
30.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Slender Man” 
29.09.2018 r. o godz. 18:00 
30.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

W Centrum Aktywności 
Społecznej „K ar mel” w 
Strzegomiu 4 września br. 
zorganizowano warsztaty 
rysunkowe adresowane dla 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Zajęcia po-
prowadził Matej Frank z 
Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu.

Matej Frank jest artystą 
wizualnym, mieszkającym i 
pracującym we Wrocławiu 
oraz w czeskiej Opawie. W 
swojej twórczości zajmuje się 
zagadnieniem przestrzeni w 
relacji do czasu, ruchu, ciała 
i dźwięku. Dzięki zajęciom 
przez niego prowadzonym, 
strzegomianie mieli okazję 
poznać zagadnienia związane 
z rysunkiem oraz technikami 
związanymi z jego tworze-
niem. – Było bardzo interesu-
jąco  - komentują uczestnicy 
warsztatów. 

Rysowali węglem
Uczestnicy warsztatów poznawali tajniki rysowania węglem. Końcowe prace uczestników zachwycały

3 września br. w Świdnicy 
został y wręczone nagro-
dy dla uczniów, którzy w 
roku szkolnym 2015/2016 
uzyskali najlepsze wyniki 
na egzaminie maturalnym. 
Byli finalistami olimpiad i 
konkursów przedmiotowych 
oraz osiągnęli szczególne 
sukcesy sportowe. W grupie 
nagrodzonych nie mogło 
zabraknąć uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego oraz 
Zespołu Szkół w Strzego-
miu. 

Nagrodzeni uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego: 
Martyna Zielkowska, Natalia 
Bodnar, Aneta Kopeć, Agata 
Nowak, Dawid Białous, Jakub 
Podlewski, Angelika Szymań-
ska, Paweł Balawender, Jakub 
Burkiewicz, Michał Kula, 
Arkadiusz Cymer, Jan Kubiak, 
Kamila Krawczyk, Bartosz 
Stadnik, Marta Wasielewska 
i Konrad Gmyrek. Z Zespołu 
Szkół nagrody otrzymali: Joan-
na Słodowicz oraz Dominik 
Lipiński. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy! 

Stypendyści starosty świdnickiego
Uroczystego wręczenia stypendiów dokonał starosta świdnicki Piotr Fedorowicz i wicestarosta Zygmunt Worsa

W marcu rozpoczęła się mo-
dernizacja hali sportowej LO. 
Wymieniona została podłoga 
na hali głównej, okna w sal-
kach sportowych, instalacja 
grzewcza. Wszystkie sale zo-
stały również wymalowane. 
W trakcie procedury przetar-
gowej jest wymiana kotłowni 
węglowej na gazową. W hali 
sportowej powstała ponownie 
sala bokserska i salka fitness. 
Pod koniec września zostanie 
oddana do użytku sauna wraz 
z prysznicami. 

- Dziękuję serdecznie staro-
ście Piotrowi Fedorowiczowi 
oraz wicestaroście Zygmun-
towi Worsie za realizację tak 

ważnej inwestycji dla LO, 
dzięki  której licealiści mają 
idealne warunki do rozwijania 
swoich umiejętności  i sporto-
wych pasji - informuje dyrektor 
Tomasz Marczak.  

 Odnowiony kompleks spor-
towy jest kolejnym etapem 
wcześniejszych inwestycji, w 
skład których wchodzi sześć 
nowoczesnych pracowni przed-
miotowych za kwotę 512 tys. zł. 
To jednak nie koniec nowości. 
Trwa adaptacja pomieszczeń na 
dodatkową salę lekcyjną oraz 
toaletę dla dziewcząt wraz z 
“kącikiem próżności”, gdzie 
znajdować się będą lustra i 
toaletka. 

Modernizacja hali sportowej LO

Akcja utworu dzieje się w 
latach 20- tych XX wieku, 
wkrótce po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Głów-
ny bohater, Cezary Baryka, 
przyjeżdża do Polski, kraju, 
który znał tylko z opowieści 
rodziców. I tu poszukuje swo-
jego miejsca, celu; zaczyna 
studia, wstępuje do polskiego 

wojska, bierze udział w woj-
nie polsko- bolszewickiej. 
Przeżywa rozterki miłosne i 
mocno angażuje się w spra-
wy społeczne i polityczne. 
Pragnie Polski nowoczesnej, 
postępowej, takiej, o jakiej 
opowiadał mu ojciec…

Właśnie rozdziału o szkla-
nych domach, symbolizu-

jących marzenie Seweryna 
Baryki o przyszłości Polski, 
wysłuchali  uczniowie Ze-
społu Szkół. Lekturę powie-
ści rozpoczął dyrektor Ro-
bert Wójtowicz, a następne 
fragmenty czytały: Oliwia 
Bodziany - przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskie-
go, Dorota Sozańska- wi-

cedyrektor szkoły, Halina 
Fitas - kierownik szkolenia  
praktycznego  i Monika Ko-
złowska - pedagog szkolny. 
Kolejną edycję Narodowego 
Czytania w Zespole Szkół 
przygotowały nauczycielki 
języka polskiego -  Anna 
Spychalska i Wioletta Mar-
czek.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Zespole Szkół w Strzegomiu
Uczniowie ZS wysłuchali rozdziału o szklanych domach, symbolizujących marzenie Seweryna Baryki o przyszłości Polski

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja, której celem jest propagowanie czytelnictwa i przybliżanie treści wybitnych 
dzieł literatury polskiej. W poprzednich latach były czytane takie utwory jak: „Pan Tadeusz”, „Śluby panieńskie”, 
„Trylogia”, „Lalka” czy „Quo vadis”. W tym roku zaproponowano lekturę „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejny mecz w tym sezonie: 
AKS – Włókniarz Mirsk 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.  4 12

2. Chrobry II Głogów  4 12

3. Apis Jędrzychowice  4 9

4. Górnik Złotoryja  3 9

5. Stal Chocianów  4 9

6. Karkonosze Jelenia Góra  4 7

7. Orla Wąsosz  4 6

8.  BKS Bobrzanie Bolesławiec  4 6

9. Odra Ścinawa  4 6

10.  Włókniarz Mirsk  4 4

11. Orkan Szczedrzykowice  4 3

12. Victoria Ruszów  3 0

13. Sparta Grębocice  4 0

14. Prochowiczanka Prochowice  3 0

15. Sparta Rudna  3 0

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Włókniarz Głuszyca 3:2
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – Herbapol 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 4 12

2. Orzeł Lubawka 4 9

3. Podgórze Wałbrzych 4 7

4. Unia Bogaczowice 4 7

5. Herbapol Stanowice 4 6

6. Górnik II Wałbrzych 4 6

7. Victoria Świebodzice 4 6

8. Włókniarz Głuszyca 4 5

9. KS Walim 4 5

10. Zagłębie Wałbrzych 4 5

11. Iskra Witków Śląski 4 4

12. Czarni Wałbrzych 4 4

13. Unia Jaroszów 4 4

14. Darbor Bolesławice 4 3

15. Błękitni Słotwina 4 2

16. Sudety Dziećmorowice 4 1

Klasa B – grupa Wałbrzych I (AKS II Strzegom, Huragan Olszany, 
Sokół Kostrza)

Pierwsze mecze w tym sezonie:
Huragan Olszany – AKS II Strzegom 0:4, AKS II – MKS II Szczawno 
Zdrój 0:4
Huragan Olszany – AKS II Strzegom 0:4, Huragan – LKS Marci-
nowice 0:4
Sokół Kostrza – Zieloni Mrowiny 1:3, Zryw Łażany – Sokół 3:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. LKS Piotrowice Świdnickie 2 6

2. LKS Marcinowice 2 6

3. Zieloni Mrowiny 2 6

4. Nysa Kłaczyna 2 3

MKS II Szczawno Zdrój 2 3

6. Grom Panków 2 3

7. Tęcza Bolesławice 2 3

8. Zryw Łażany 2 3

9. AKS II Strzegom 2 3

10. Zieloni Mokrzeszów 2 3

11. Płomień Dobromierz 2 0

12. Sokół Kostrza 2 0

13. Błyskawica Kalno 2 0

14. Huragan Olszany 2 0

wsie / sPort

Dożynki Wiejskie w Ol-
szanach (02.09) organizo-
wane są z potrzeby serca, 
ale również dla zachowania 
tradycji. Obchody rozpo-
częła uroczysta msza św. 
sprawowana przez ks. pro-
boszcza Mariana Kujaw-
skiego oraz ks. Damiana z 
Legnicy. Dożynkowy chleb, 
warzywa i owoce przynieśli 
starostowie: Maria Topa i 
Łukasz Komornicki, a wie-
niec upleciony został przez 
Helenę Sołowij.

Po mszy korowód dożynkowy 
z wieńcem niesionym przez 
rolników dotarł do świetlicy, 
gdzie z powodu sobotniego 
deszczu i mokrego boiska prze-
niesiono biesiadę dożynkową 
dla gości i mieszkańców wsi. 
Pobyt w świetlicy uświetnili 
swoimi występami „Olszaniacy” 
i „Woliborzanki” z Woliborza k/
Nowej Rudy.

Trzecia część dożynek odbyła 
się na odświętnie przystrojo-
nym placu przy świetlicy. Na 
początku odbył się koncert 
zespołu „Ślad” ze Strzegomia. 
Muzyka bardziej nowoczesna, 
również podobała się dożyn-

kowym słuchaczom. A potem? 
Potem to już tylko tańce, żar-
ty, rozmowy, ale i poważne 
dyskusje. Było wesoło, rado-
śnie i przyjacielsko. Do tańca 
przygrywał i śpiewał Damian 
Mania. Darmowa zjeżdżalnia, 

bańki mydlane, malowanie 
twarzy to atrakcje dla dzieci. 
Dla nabrania sił - grochówka, 
kiełbaski, pierogi bigos, pajda 
ze smalcem i ogórkiem, a na 
słodko ciasta i gofry.

red

Po święcie plonów 
Pobyt w świetlicy uświetnili swoimi występami „Olszaniacy” i „Woliborzanki” z Woliborza k/Nowej Rudy

Mieszkańcy Międzyrzecza 
2 września br. zorganizowali 
dożynki, podczas których 
wszyscy bawili się znako-
micie. 

Dożynki zainaugurowała 
msza św., a następnie wszyscy 
udali się do świetlicy wiejskiej, 
gdzie odbyło się wspólne 
świętowanie. 

Jedną z największych atrakcji 
święta był kabaret w wykonaniu 
mieszkańców. Śmiechu było co 
niemiara. Publiczność i humory 
dopisały. Nie zabrakło także 
pysznych potraw, które specjal-
nie na tę okazję przygotowa-
ły mieszkanki Międzyrzecza. 
Wszyscy bawili się znakomicie 
przy dźwiękach muzyki. 

Dożynki w Międzyrzeczu

Powołania do reprezentacji 
w sezonie 2018/19 otrzymało 
aż dwóch zawodników strze-
gomskiej sekcji KT Taipan: 
Dariusz Marciniak (kadra 
C) oraz Jarosław Włochal 
(kadra B). 

Marciniak i Włochal w kadrze narodowej!
Zawodnikom gratulujemy i czekamy na dobre wiadomości o ich wynikach z międzynarodowych aren sportowych. Życzymy powodzenia

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Członkowie Klubu Taekwondo TAIPAN niedawno uczestniczyli w zgrupowaniu kadry 
PFT w Węgierskiej Górce. Odwiedził ich Ireneusz Raś, przewodniczący Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wręczając nominacje do kadry narodowej. 

Informacje o wszystkich sekcjach można znaleźć na 

stronie internetowej www.taipan.pl lub pod numerem 

telefonu 724 144 724 oraz na stronie www.gpft.pl 

– Takie wydarzenia pokazują, że jako spo-
łeczność jesteśmy całkiem zgrani. Oby wię-
cej takich wydarzeń w naszej miejscowości  
– komentują mieszkańcy.
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Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – Żółkiewka

Działki pod garaże – ul. Koszarowa

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 18/9, 
AM –1, Obr. Żółkiewka,  położo-
na w Żółkiewce,  gmina Strzegom  
powierzchnia wg rejestru ewiden-
cji gruntów 0,2425 ha 
 Cena wywoławcza nieruchomo-
ści  81.600,00 zł
Wadium  - 8.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 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 ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzonym Uchwałą  Nr 
83/14 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 29 października 2014 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona jest 
symbolem 9 MN – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.
 Przyszły nabywca nieruchomości 
uzyska techniczne warunki przy-
łączenia do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej dla nieruchomości, w któ-
rych to warunkach zobowiązany 
zostanie do:

Uzyskania i dostarcze-a) 
nia do WiK Sp. z o.o. w Strzego-

miu pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na któ-
rego terenie znajduje się sieć ka-
nalizacji sanitarnej, na wejście na 
teren jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci ks, ułożenia  i 
późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Uzyskania i dostarcze-b) 
nia do WiK Sp. z o.o. w Strzego-
miu pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na które-
go terenie znajduje się sieć wodo-
ciągowa, na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włączenia 
do sieci wodociągowej, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-

ści nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium  na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15.10.2018 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-

tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.  
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.  W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów  z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.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 zastoso-
wano do ogłoszenia  o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
767/1, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0022 ha Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości   6.100,00 zł
Wadium  -  610,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
767/2, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0021 ha Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości  5.900,00 zł
Wadium  -  590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
767/3, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0021 ha Dla nie-

ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości  5.900,00 zł
Wadium  -  600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
4.  Działka niezabudowana nr 
767/4, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0021 ha Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości  5.900,00 zł
Wadium  -  620,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1200 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana nr 
767/5, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0021 ha Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości  5.900,00 zł
Wadium  -  630,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
6. Działka niezabudowana nr 
767/6, AM – 11, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu,  gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0022 ha Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020699/8 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości   6.100,00 zł
Wadium  -  640,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1300 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu 3 miasta  Strzegom 
uchwalonego uchwałą Nr 66/15 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 20 sierpnia 2015 r. powyż-
sze nieruchomości oznaczone 
są symbolem 1.KS – tereny ob-
sługi komunikacyjnej  w tym par-
kingi i garaże. 
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie przypisanej do po-
szczególnej działki, dokonanej 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 

0232  w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.10.2018 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 uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
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.  

Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.  W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mi-

nistrów  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 Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja  o 
przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja  o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia  o przetargu.

Burmistrz Strzegomia informuje

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121  z 
późn. zm.)  informuję, 
że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszo-
ne na okres  21 dni 
wykazy nieruchomo-
ści stanowiących wła-
sność gminy Strze-
gom, przeznaczonych 
do:
-  oddania  w najem  

(dzierżawę)    zgod-
nie  z  Zarządzeniem  
Nr:  224/B/2018,  225/
B/2018,  226/B/2018,  
227/B/2018,  228/
B/2018,  229/B/2018,  
Burmistrza Strzego-
mia,   z dnia   7 wrze-
śnia 2018 roku.
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Obchody 79. rocznicy agresji Niemiec na Polskę już za nami. Wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w pierwszą niedzielę września, zgromadziło w Rogoźnicy przedstawicieli 
duchowieństwa, władzy państwowej i samorządowej, członków różnych organizacji i stowarzyszeń, delegacji placówek oświatowych i przede wszystkim żyjących jeszcze więźniów 
i ich najbliższe rodziny. Mieszkańcy gminy Strzegom oczywiście pamiętali o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, zdając egzamin z patriotyzmu na szóstkę!

Oddano hołd poległym
79. rocznicA Agresji niemiec nA Polskę


