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StrzeGom
Odpoczynek  
w Olszanach

Wieś Olszany wzbogaciła 
się również o nowe ławki i 
ławostół koło siłowni plene-
rowej. Rozmieszczone w róż-
nych miejscach mają służyć 
jako kąciki odpoczynkowe dla 
wszystkich potrzebujących 
chwili wytchnienia. O aran-
żację miejsca zadbała pani 
sołtys wraz z mieszkańcami. 
Zapraszamy do Olszan! 
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StrzeGom
Profil zaufany 

Przypominamy, że działa 
już punkt potwierdzania 
profili zaufanych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 
Chcesz załatwiać sprawy 
urzędowe online? Potrze-
bujesz profilu zaufanego. To 
bezpłatne narzędzie, dzięki 
któremu możesz potwier-
dzać swoją tożsamość w 
internecie (służy jako twój 
elektroniczny podpis).

 str. 4

StrzeGom
Nowy film 
w DKFie 

„Zimna wojna” Pawła Paw-
likowskiego będzie kolejnym 
filmem, jaki będziemy mogli 
obejrzeć w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego. Na 
seans zapraszamy we wrześniu. 
Twórcy nagrodzonej Oscarem 
„Idy” przeniosą nas tym razem 
do lat 50. i 60. XX wieku, stali-
nowskiej Polski i budzącej się 
do życia Europy. 
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StrzeGom
Dożynki gminne 

Msza św. dożynkowa w 
Bazylice Mniejszej, prze-
piękny ceremoniał żniw-
n o - d o ż y n k o w y, b a r w n e 
prezentacje, bogate stoiska 
przygotowane przez nasze 
sołectwa, występy zespołów folklorystycznych i mu-
zycznych oraz biesiada - to najważniejsze punkty 
Gminnych Dożynek, które odbyły się 26 sierpnia 
br. w Strzegomiu. Starostami dożynek byli: Izabela 
Pitura z Tomkowic i  Mariusz Kołosowski z Go-
dzieszówka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 
wydarzenia. 

 str. 12

StrzeGom
Święto Chleba 

„ Ś w i ę t o  C h l e b a ”  w 
S t a n o w i c a c h  z o s t a ł o 
z o r g a n i z o w a n e  j u ż  p o 
r az  j edenas t y. Organiza-
to r ami  wyda r z en i a  by l i : 
R a d a  S o ł e c k a  i  S t o w a r z y s z e n i e  M i e s z k a ń c ó w 
na  Rz ecz  Ro zwo ju  Ws i  S t anowice . Z a  każ dy m 
r a z e m  s t a n o w i c k i e  d o ż y n k i  c i e s z ą  s i ę  d u ż y m 
uznaniem wśród prz ybył ych gośc i . Tak też  by ło  w 
t ym roku . Tradycy jn ie  odbył y  s i ę  t akże  konkursy, 
degus tac je  pot raw, lo te r ia  f antowa oraz  l i c y tac ja . 
Pr z ygo towano  t akż e  z abawy  i  g r y  d l a  dz i e c i . 
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StrzeGom
Strefa aktywności 

J e sz cz e  w  t y m roku  w 
jednym z  na jmnie j sz ych 
so ł e c tw  na sz e j  gminy  – 
Godzieszówku powstanie 
Strefa Aktywności. Gmina 
pozyskała na ten cel dofi-
nansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi 2018 w wys. 25 tys. zł. Całościowy koszt 
prac wynosi 144 tys. zł. Mieszkańcy Godzieszówka 
będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej tj. placu zabaw dla dzieci, 
siłowni plenerowej i strefy relaksu.

 str. 10 

W związku z powyższym, 
wszystkich rodziców zaintere-
sowanych zapisaniem dziecka 
do miejskiego żłobka zapra-
szamy do wzięcia udziału w 
ankiecie przedrekrutacyjnej, 
która diagnozować będzie 
jednocześnie dalsze potrze-
by w tym zakresie. Gmina 
Strzegom zamierza również 
uruchomić nowe miejsca żłob-
kowe na ul. Jeleniogórskiej 
w budynku obecnego Przed-
szkola nr 4. Opieka w żłobku 
jest sprawowana nad dziećmi 
w wieku od ukończenia 20 
tygodnia życia do lat 3.

O wypełnienie  ankiet y 
prosimy rodziców dzieci za-
mieszkałych na terenie gminy 
Strzegom, które do 31 marca 
2019 r. nie ukończą trzech lat. 

Ankietę prosimy przekazać do 
dnia 28 września 2018 roku na 
adres Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom pocztą lub osobiście 
w Wydziale Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego 
parter, pok. 15. Ankietę można 
pobrać ze strony internetowej 
www.strzegom.pl.

Przypomnijmy, budowa no-
wego strzegomskiego przed-
szkola z oddziałem żłobko-
wym zakończy się w jeszcze 
w tym roku. Nowoczesny bu-
dynek zastąpi ponad 20-letni, 
w którym mieściło się do nie-
dawna Publiczne Przedszkole 
nr 4. - W budynku aktualnie 
wykonywane są instalacje 
wewnętrzne. Rozpoczęła się 
także budowa amfiteatru. Co-

dziennie na budowie pracuje 
ok. 70 osób. To będzie piękny 
obiekt – podkreśla burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Su-
chyta. Powierzchnia użytkowa 
przedszkola będzie liczyć po-
nad 1900 m kw. W jego skład 
wejdzie m. in.: 6 sal przed-
szkolnych i żłobkowych, sala 
wielofunkcyjna, sale zabaw, 
antresole, szatnie, zaplecze 
kuchenne, gabinet pielęgniarki 
i logopedy, pomieszczenia 
biurowe i techniczne. Na 
terenie przy przedszkolu po-
wstaną m. in. 3 place zabaw 
dostosowane do różnych grup 
wiekowych, zjeżdżalnie tere-
nowe i amfiteatr terenowy, sad 
owocowy oraz ogrody „ptasi” i 
„motyli”.

red

Ankietę można pobrać ze strony internetowej www.strzegom.pl
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Podsumowanie 
kadencji 

W „Gminnych Wiado-
mościach Strzegom” pre-
zentujemy cykl podsumo-
wań związanych z kończącą 
się kadencją 2014 – 2018. 
W ostatnim numerze rozpoczęliśmy podsumowanie 2017 r.  
W tym wydaniu natomiast kontynuujemy prezenta-
cję wówczas zrealizowanych przedsięwzięć. Wydatki 
na inwestycje wyniosły 22 mln zł. Gmina aktywnie 
wspierała m.in. organizacje pozarządowe oraz remonty 
zabytków. 

Umiem pływać 
1 5 0  d z i e c i  z  6  p l a -

c ó w e k  o ś w i a t o w y c h 
g m i n y  S t r z e g o m  ( P S P 
n r  2 ,  P S P  n r  3 ,  J a r o -
s z ó w, G o c z a ł k ó w, O l -
s z a n y  i  S t a n o w i c e )  j u ż 
n i e d ł u g o  r o z p o c z n i e 
n a u k ę  p ł y w a n i a  w  r a m a c h  p r o j e k t u  „ U m i e m 
p ł y w a ć ” . To  j u ż  d r u g i  e t a p  z a j ę ć  w  t y m  r o k u . 
K a ż d a  s z k o ł a  b ę d z i e  m i a ł a  d o  d y s p o z y c j i  1 0 
w e j ś ć  p o  9 0  m i n u t . Z a j ę c i a  b ę d ą  s i ę  o d b y w a ł y 
o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  w  g o d z . 1 2 . 0 0  – 
1 3 . 3 0 .

Koncert w CAS 
„Karmel” 

1 5  s i e r p n i a  b r .  w  
CAS „Karmel” w Strzegomiu 
odbył się koncert muzyków 
z Niemiec, Polski i Ukrainy, 
biorących udział w projekcie 
Akademia Muzyczna „Przyjaźń poprzez muzykę”, który 
odbywa się w Pałacu w Morawie.  Była to już kolejna edy-
cja tego projektu pod kierownictwem Zoi Nevgodovskiej 
z Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie. Celem 
przedsięwzięcia jest integracja i wielonarodowe warsztaty 
muzyczne.

W SKróCie: W SKróCie: W SKróCie:

W NUmerze:

Gmina Strzegom w kwietniu 2019 r. uruchomi 50 miejsc opieki nad dziećmi w nowo 
wybudowanym Żłobku Samorządowym przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu, w miejscu 
byłego Przedszkola nr 4. 

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

z myślą o najmłodszych
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OGŁOSzeNie O zBierANiU UWAG i OPiNii W SPrAWie STrATeGii rOzWOJU GmiNY STrzeGOm 2030

50-lecie pożycia małżeńskie-
go państwa Janiny i Stani-
sława Oczkosiów odbyło się 
w sobotę, 11 sierpnia br. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu. W uroczy-
stościach – oprócz szacow-
nych jubilatów i ich rodziny 
- wzięli udział: burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu – 
Tomasz Marczak.

Jubilaci poznali się w 1968 r. 
w Świdnicy, gdzie pani Janina 
po ukończeniu matury przyje-
chała z Warmii i Mazur i pod-
jęła pracę w Wydziale Oświaty 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej. Pan Stanisław na-
tomiast pracował w tym samym 
urzędzie w Wydziale Rolnictwa 
i Leśnictwa. Ślub wzięli w tym 
samym roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Świdnicy i Ka-
tedrze Świdnickiej. Po ślubie 
zamieszkali w Strzegomiu. 
Dumą Państwa Oczkosiów są 
ich dzieci: Agnieszka i Miro-
sław oraz wnuczka Rose Zofia. 

Przez całe życie tworzyli 
zgraną rodzinę. Ich pasją jest 
podróżowanie. Będąc na emery-

turach, nasi jubilaci nadrabiają 
zaległości w czytaniu ciekawych 
książek i oglądaniu filmów, 
zwłaszcza jesienią i zimą. Hob-
by pana Stanisława to praca 
w ogródku, która pozwala na 
pełny relaks i odpoczynek.

Życie przynosiło radości i 
smutki, ale i pogody ducha, 

uśmiech i otwarte serce dla 
drugiego człowieka. To one 
pozwoliły im doczekać 50. 

rocznicy ślubu w otoczeniu 
kochającej rodziny.

red

Piękne złote gody 
Życie przynosiło radości i smutki, ale również uśmiech i otwarte serce dla drugiego człowieka

- 27-07-2018 r. o godz. 07.30 
na skrzyżowaniu ulic Św. Anny 
– Rynek doszło do kolizji dro-
gowej. Kierujący pojazdem 
dostawczym, jadąc ul. Św. Anny, 
nie ustąpił pierwszeństwa po-
jazdowi osobowemu, który 
jechał w kierunku ul. Pade-
rewskiego. Na miejsce została 
wezwana Policja.
 - 07-08-2018 r. ok. godz. 0.35 
na ul. Kościuszki mężczyzna, 
kopnięciem uszkodził pojazd 
zaparkowany w zatoczce, a 
następnie na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki-Ofiar Katynia usi-
łował uszkodzić znak świetlny. 
Zapis z monitoringu został 
przekazany Policji.
- 08-08-2018 r. ok. godz. 22.50 
na ul. Krótkiej kilku mężczyzn 
pobiło mężczyznę, a następnie 
uszkodzili przejeżdżający pojazd. 

Sprawę wyjaśnia Policja przy po-
mocy zapisu z monitoringu.
- 20-08-2018 r. na ul. Kościuszki 
kierujący pojazdami TIR nie 
zastosowali się do znaku zabra-
niającego poruszanie się po tej 
ulicy. Policja w oparciu o zapis 
z monitoringu przeprowadzi 
stosowne postępowania. 
- 22-08-2018 r. ok. godz. 22.40 
na strzegomskim Rynku doszło 
do groźnego zdarzenia drogo-
wego. Kierujący pojazdem oso-
bowym jadący z dużą prędkością 
wykonywał tzw. drifty, a następ-
nie nie zapanował nad pojazdem 
i uderzył w słup oświetleniowy 
na wysokości ul. Rynek 23-25. 
W wyniku uderzenia słup został 
zniszczony, a jego część uderzyła 
w osobę przebywającą w tym 
czasie na chodniku. Sprawca tego 
zdarzenia jest w rękach Policji. 

Okiem miejskiego monitoringu

Z pro jektem „S trateg i i 
Rozwoju Gminy Strzegom 
2030” można zapoznać się: 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl w zakładce „Stra-
tegia Gminy Strzegom 2030 

– Weź udział w pracach”, w 
Wydziale Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 
pok. 30 lub 30a, w godzinach 
pracy urzędu.

U w a g i  i  o p i n i e  m o ż n a 
zgłaszać w terminie do dnia 
7 września 2018r., wypełnia-
jąc formularz: 
– w formie elektronicznej 

pod adresem  www.strze-
gom.pl w zakładce „Stra-
tegia  Gminy S trzegom 
2030 – Weź udział w pra-
cach” w formie papierowej, 
któr y  następnie  na leż y 

złożyć w Wydziale Obsłu-
gi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w S tr z ego-
miu, ul. Rynek 38, 58-150 
S t r z e go m , p a r t e r  p ok . 
nr  15, w ter minie do 7 
września 2018r. (decyduje 
data wpływu do siedziby 
urzędu).

Formularz można pobrać Ze 
strony internetowej i wydru-

kować albo w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, ul. 
Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
parter pok. nr 15 . 

Wyniki  procesu zbiera-
nia uwag i opinii zostaną 
udostępnione niezwłocznie 
po jego zakończeniu pod 
niniejszym ogłoszeniem o 
konsultacjach. 

Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Wy-
działu Funduszy Europej-
skich: 
– poczta elektronicznej: fun-

dusze@strzegom.pl 
– telefony: 74 85 60 564, 74 

85 60 567
– o s o b i ś c i e  w  U r z ę d z i e 

Miejskim w Strzegomiu 
w pok. nr 30 lub 30a 

Urząd w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił 
do prezydenta RP o wyróżnienie czcigodnych jubilatów poprzez odznaczenie 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

W związku z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy 
Strzegom 2030”, Burmistrz Strzegomia informuje o moż-
liwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu 
dokumentu. 
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SIERPIEŃ i WRZESIEŃ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

26.08 - 01.09 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

02.09 - 08.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

09.09 - 15.09 Przy 
Fontannie

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

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 

Praca urzędu w innych godzinach We wrześniu płacimy podatki !
Po wakacjach przyszedł czas na regulowanie pozostałych do zapłaty 

w 2018 roku zobowiązań podatkowych na rzecz gminy Strzegom.
W dniu 15 września 2018 roku przypada:

1. termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

2. termin płatności podatku leśnego i od nieruchomości za miesiąc 
wrzesień od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej,

3. termin płatności III raty podatku rolnego od osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

4. termin płatności II raty podatku od środków transportowych 
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów (odsetki, koszty upomnie-

nia), zobowiązania podatkowe należy uregulować przed upływem 
terminu płatności raty.

Przypominamy, że od września Urząd Miejski w Strzegomiu zmie-
nia 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	
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 
Burmistrz i zastępca burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawie 
skarg i wniosków w każdy wtorek: 11.30 - 17.30 

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczo-
nych do:

-  oddania w najem 
(dzierżawę ) zgodnie 
z  Zarządzen iem nr : 
206/B/2018, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 10 
sierpnia 2018 roku.

BUrmiSTrz STrzeGOmiA 
iNFOrmUJe

W 2019 r. - w II etapie - 
nastąpi wylanie asfaltu na tej 
drodze. Również w przyszłym 

roku - i po konsultacjach z 
mieszkańcami Domków - bę-
dzie realizowany projekt prze-

budowy ul. Olszowej - od zjazdu 
z drogi wojewódzkiej nr 374 do 
strefy gospodarczej.

Budowa Olszowej zakończona
Od 3 września br. będzie zakaz przejazdu samochodów ciężarowych przez ul. Olszową. Przestrzegania przepisów będą pilnowali policjanci

B u d o w a  p o t r w a  d o 
18.09.2018 r. W tym okresie 
należy spodziewać się utrud-
nień w ruchu drogowym. Po 

wykonaniu sieci nawierzchnia 
drogowa zostanie odtworzona 
do stanu pierwotnego. Prace 
na zlecenie Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. wy-
konuje Strzegomska Firma 
MONTAGAZ.

Uwaga! Prace na ul. Krótkiej!
Kierowcy proszeni są o cierpliwość i stosowanie się do nowych znaków 

• ••
• • ••

•

L E K K I  T O R N I S T E R   
W  G M I N I E  S T R Z E G O M

R E D .  K O M I S J A  Z D R O W I A   
/  K O M I S J A  OŚW I A T Y / P R Z E W O D N I C ZĄC Y  R A D Y  M I E J S K I E J  

B U R M I S T R Z  S T R Z E G O M I A

PRZYCINAMY KILOGRAMY

Fakt: plecaki naszych dzieci  
są za ciężkie! 

Zgod nie z zale ce niami Głów nego
Inspek tora Sani tar nego, waga 
 tornistra nie powinna przekraczać
10–15 % masy ciała dziecka. 

Co drugi uczeń w wieku 6–9 lat
nosi tornister, którego waga
przekracza 10% masy ciała dziecka 

Nawet 6–7 kg waży plecak dziecka
objętego edukacją
wczesnoszkolną! 

1,94 kg – tyle ważył najcięższy
PUSTY plecak; 

Ciężkie bidony, termosy i
śniadaniówki do dodatkowy  
1 kg na pleckach  
Twojego dziecka 

WYBIERZ  PLECAK LEKKI; 
Z REGULOWANYMI

SZELKAMI; 
BEZ KÓŁEK - TO RZADKO

WYKORZYSTYWANA
FUNKCJA A DODATKOWY

CIĘŻAR. 

ZESZYTY W MIĘKKIEJ
OKŁADCE; 

Z MAX. 32 KARTKI. 

BIDONY, ŚNIADANIÓWKI,
PIÓRNIKI - WAŻNE
ŻEBY BYŁY LEKKIE.  

TO ZWYKLE  
DODATKOWY 1 KG NA
PLECACH DZIECKA.  

WYPRAWKA 
SZKOLNA

zródło: lekkitornister.org

Na ul. Krótkiej w Strzegomiu rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej 
niskiego ciśnienia.

Właśnie zakończył się I etap budowy ul. Olszowej w Strzegomiu, dzięki której samochody 
ciężarowe będą omijać pobliskie domostwa. Koszt budowy wyniósł ok. 765 tys. zł.

Od 3 września br. nastąpi zakaz przejazdu samochodów ciężarowych przez ul. Olszową w wyniku przywrócenia zatwier-
dzonej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu tarcz znaków drogowych B-18 (3,5 ton) i F-5. Wszyscy przedsię-
biorcy zostali o tym poinformowani. Przez pierwsze dwa dni policyjne patrole będą pouczać o zakazie, a następnie karać 
mandatami.
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Czym jest Klub Abstynenta? 
Odpowiedź jest złożona. Nie 
jest to punkt informacyjny – 
choć spełnia tę rolę. Nie jest to 
poradnia uzależnień – choć wielu 
zawdzięcza abstynencję i rozwój 
osobisty pierwszym poradom, 
które tutaj otrzymali. Nie jest 
to ośrodek pomocy społecznej 
– choć świadczy się tu różno-
rodną pomoc. Klub abstynenta 
to miejsce, w którym spotykają 
się osoby niepijące (uzależnione, 
współuzależnione i nieuzależ-
nione) w celu popularyzowania 
idei życia wolnego od wszelkich 
używek. Klub wspiera, poma-
ga, uczy życia poprzez różne 
formy zagospodarowania czasu 
wolnego. - Organizujemy warsz-
taty terapeutyczne, wycieczki, 
festyny, grille, naukę obsługi 
smartfonów, kursy komputero-
we, zapraszamy na tematyczne 
spotkania klubowe. Wspólnie 

wyjeżdżamy na ogólnopolskie 
zloty trzeźwościowe. Bawimy 
się na imprezach bez alkoholu. 
Swoimi działaniami obejmujemy 
członków klubu, ich rodziny i 
osoby z zewnątrz. Zależy nam 
na tym, aby społeczność lokalna 
wiedziała, że klub należy do tych 
miejsc, gdzie mogą spędzić czas 
i znaleźć nieodpłatną pomoc – 
podkreśla Ryszard 
Stochła, prezes 
„Arki”.

K l u b 
j e s t 
znako-
m i t y m 
m i e j -
scem do 
rozpoczę-
cia zdrowie-
nia. W działaniach 
motywacyjnych ważne jest to, 
że dysponuje potencjałem nie-
dostępnym w innym miejscu. 

Są to osoby 
o dłuższej 
abstynencji, 
które mimo 

c i ę ż k i c h 
przejść, kom-

pletnie zmieniły swoje życie. Od-
zyskują szacunek swoich rodzin, 
mają pracę i hobby, uprawiają 
sporty. Taki wzorzec to ogromna 
siła motywacyjna. Trzeźwiejący 
alkoholicy to ludzie, którzy są 

idealnym towarzystwem dla 
tych, którzy chcą uwolnić się od 

obsesji picia, trzeźwieć, rozwijać 
się i zdrowo żyć.

Spraw, którymi zajmuje się wy-
dział jest wiele. Należą do nich: 
rejestracja działalności gospo-
darczej, wydawanie zaświadczeń 
z zakresu działalności gospo-
darczej, wydawanie zezwoleń: 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym 
transporcie na obszarze gminy 
Strzegom oraz na wykonywanie 

przewozów regularnych specjal-
nych w krajowym transporcie 
drogowym. W wydziale wyda-
wana jest także licencja na wy-
konywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką oraz udzielane są 
zezwolenia na przeprowadzenie 
zgromadzeń oraz organizację 
imprez masowych.

Pracownicy prowadzą ponadto 

aktualizację rejestru wyborców 
oraz sporządzanie spisów wy-
borców do rad gmin, powiatów, 
sejmików oraz wyborów wój-
tów, burmistrzów, prezydentów 
miast, wyborów prezydenta RP, 
do parlamentu i do europar-
lamentu. Zajmują się również 
sprawami związanymi z ruchem 
meldunkowym, tj. zameldowania, 
wymeldowania obywateli pol-
skich i cudzoziemców: wydawa-
nie zaświadczeń i sporządzanie 
wykazów dzieci. Nadawanie 

Numeru Powszechnego Elek-
tronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL). Wydział 
Spraw Obywatelskich przyjmuje 
także wnioski o dowody osobiste 
oraz zajmuje się ich wydawaniem. 
Ważnym elementem działań ko-
mórki jest współpraca z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, nadzór 
nad Dziennym Domem Pobytu „ 
Senior-Wigor” oraz Warsztatem 
Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, 
a także prowadzenie spraw z 
zakresu repatriacji.

Jubileusz strzegomskiej „Arki”

Czym zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich?

Klub wspiera, pomaga, uczy życia poprzez różne formy zagospodarowania czasu wolnego. To idealne miejsce do rozpoczęcia terapii i nowego życia

Zakres prac wydziału jest naprawdę bardzo duży, od rejestracji działalności gospodarczych, aż po współpracę z wieloma instytucjami

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

IV liga piłkarska – zachód  
(AKS Granit Strzegom S. A.)
Pierwsze mecze w tym sezonie: 
Prochowiczanka – AKS 0:3, AKS – Sparta Rudna 7:1, Odra 
Ścinawa – AKS 0:3
Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.  3 9

2. Chrobry II Głogów  3 9

3. Apis Jędrzychowice  3 6

4. Orla Wąsosz  3 6

5. Stal Chocianów  3 6

6. Górnik Złotoryja  2 6

7. Odra Ścinawa  3 6

8. Karkonosze Jelenia Góra  3 4

9. Włókniarz Mirsk  3 4

10. Orkan Szczedrzykowice  3 3

11. BKS Bobrzanie Bolesławiec  3 3

12. Victoria Ruszów  2 0

13. Sparta Grębocice  3 0

14. Prochowiczanka Prochowice  2 0

15. Sparta Rudna  3 0

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol 
Stanowice)
Unia – Iskra Witków Śląski 0:0, Victoria Świebodzice – Unia 
1:0, Unia – Podgórze Wałbrzych 1:5
Zagłębie Wałbrzych – Herbapol 2:1, Herbapol – Orzeł Lu-
bawka 2:1, Herbapol – Unia Bogaczowice 4:0
Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto  
Wałbrzych 3 6

2. Podgórze Wałbrzych 3 4

3. Orzeł Lubawka 3 4

4. Herbapol Stanowice 3 4

5. Górnik II Wałbrzych 3 3

6. Włókniarz Głuszyca 3 3

7. Czarni Wałbrzych 3 3

8. Unia Bogaczowice 3 3

9. Zagłębie Wałbrzych 3 2

10. KS Walim 3 2

11. Iskra Witków Śląski 3 2

12. Victoria Świebodzice 3 1

13. Darbor Bolesławice 3 1

14. Unia Jaroszów 3 1

15. Błękitni Słotwina 3 0

16. Sudety Dziećmorowice 3 0

Przypominamy, że działa już 
punkt potwierdzania profili za-
ufanych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Chcesz załatwiać sprawy 
urzędowe online? Potrzebujesz 
profilu zaufanego. To bezpłat-
ne 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-li-
ne bez wychodzenia z domu. 
Zapraszamy do Wydziału Ob-
sługi Interesantów, pokój nr 15 
(parter). 

załóż profil zaufany

Strzegomski Klub Abstynenta „Arka” obchodził niedawno 17-
lecie swojego powstania. To kolejny rok, w którym osoby ściśle 
związane z tą instytucją mają powody do radości. Cieszą się 
życiem, są bezpieczni i dowartościowani. Mają wolę pomagać 
innym cierpiącym z powodu uzależnień.

Klub jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00. Jeżeli jest potrzeba 
indywidualnego kontaktu w innym czasie, jest to możliwe po wcześniejszym 
ustaleniu daty i godziny. Siedziba znajduje się na parterze Domu Parafialnego 
na Placu Jana Pawła II 10 w Strzegomiu. 
W pomieszczeniach klubu w poniedziałki o godz. 17.00 odbywają się mitingi 
osób współuzależnionych Al-Anon. W środy o godz. 17.00 odbywają się mitingi 
anonimowych alkoholików AA. To dodatkowe formy pomocy.

Zarząd klubu i „klubowicze” dziękują władzom samorządowym Strzegomia, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gospodarzowi 
obiektu, w którym jest siedziba, za wspieranie ich działań.

Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu jest Lucyna Krzak.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Patrycja: kiedy te miesz-
kania będą już w jaroszowie, 
bo już nie mogę się doczekać 
na te mieszkanie, żeby wy-
prowadzić się z tomkowic? 

Zgodnie z umową, przebu-
dowa budynku na mieszkania 
socjalne powinna się zakoń-
czyć na przełomie września i 
października, i wtedy przystą-
pimy do odbioru wykonanych 
prac. Zasiedlenie budynku 
planujemy rozpocząć pod 
koniec października. 

m a r i a :  Pa n i e  b u r m i -
strzu, złożyłam ankietę w 
urzędzie na wymianę pieca 
na rok 2018 oczywiście z 

zamiarem skor zystania z 
dof inanso w ania. P r osz ę 
o  infor mację, co  jeś l i  nie 
zdążę z inwestycją do 28 
października br. czy to jest 
ostatni rok, że można będzie 
skorzystać z dotacji? 

Program będzie kontynu-
owany. Czekamy na decyzję 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który ma 
ogłosić nowy program we 
wrześniu. Wtedy też ogłosimy 
zasady kontynuacji. 

st r zegomianin: w itam. 
czy posiada pan informacje 
czy szaleniec, który zniszczył 
lampę w rynku podczas nie-
bezpiecznych driftów, zna-
lazł się w rekach Policji? 

Tak. Znany jest sprawca. 

edek: skrzyżowanie ryb-
nej i 3 maja, naprzeciwko 
sklepu stoi drzewo, w którym 
zagnieździły się szerszenie. 
Proszę o interwencję w tej 
sprawie.

29 sierpnia br. podjęto 
interwencję przez OSP w 
Strzegomiu. Gniazdo szer-
szeni zostało zlikwidowane. 

janusz: Panie burmistrzu, 
czy byłaby możliwość instalacji 
sygnalizacji świetlnej przy 
Al. wojska Polskiego (naprze-
ciwko sklepu chemicznego)? 
chodzi mi o sygnalizację z 
„przyciskiem” dla pieszych.

Myślę, że będzie to trudne, 
ale podejmiemy działania. 
Najpierw trzeba będzie zrobić 
pomiar ruchu w tym miejscu 
i na skrzyżowaniu Al. Wojska 
Polskiego/ ul. Mickiewicza, 
gdzie jest przejście do szkoły. 

m o n i k a : d z i e ń  d o b r y, 
chciałabym zapytać, czy w 
najbliższych latach plano-
wana jest budowa nowych 
mieszkań w st r zegomiu? 
mieszkania w parku szyb-
ko zostały sprzedane, więc 
myślę że i tym razem byłoby 
duże zainteresowanie. ja 
również chętnie skorzysta-
łabym z takiej oferty. Po-
zdrawiam. 

Jesteśmy na bardzo zaawan-
sowanym etapie rozmów ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową w 
Świebodzicach, która ma pod-
pisaną umowę z Bankiem Go-
spodarki Krajowej na budowę 
mieszkań dla osób średnio 
zamożnych. Gmina zapropo-
nowała wejście w ten projekt z 
terenem na ul. Parkowej, który 
jest proponowany także w 
programie „Mieszkanie plus”. 
W tym programie na razie jest 
zastój, więc naszą aktywność 
przerzuciliśmy na projekt ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach. 

st r zegomianin rodowi-
ty: Proszę o przycięcie tych 
dr zew, które wchodzą na 
słupy oświetlenia ledowego 

na ul. Armii krajowej-ja-
dwigi, z amiast oświetlać 
drogę. gałęzie skutecznie to 
uniemożliwiają.

Drzewa będą przycięte we 
wrześniu. 

d a r i u s z : w i ta m  p a n i e 
burmistrzu, postanowiłem 
napisać do pana po wysłu-
chaniu ostatniego wywiadu, 
którego pan udzielał w radiu 
sudety 24, konkretnie po 
usłyszeniu zarzutu jednego 
z e słuchaczy dot ycz ącego 
ustawienia kamiennych f i-
gur na Alei wojska Polskiego. 
myślę , że nie ma co wracać 
do tej kwestii, przywołując 
ją chcę tylko zwrócić uwagę 
na to, ż e  z awsz e znajdą 
się  niez Adowoleni. 
uważam że rewitalizacja 
najważniejszej, bo wjazdo-
wej ulicy w strzegomiu jest 
dosłownie fantastyczna, a po 
zmierzchu - gdy przebywa 
się na chodniku między drze-
wami - aż trudno uwierzyć 
że jest się w strzegomiu i jest 
to opinia moja, mojej rodziny 
i dużej części znajomych. 
chcę również napisać jako 
przedstawiciel tej zadowo-
lonej części społeczeństwa, 
że str zegom za pana ka-
dencji wypiękniał i stał się 
przyjazny dla mieszkańców 
i turystów. mam tu na myśli 
parki, ulice, chodniki itp. 
na każdym kroku widać, 
ż e  m i a s to  m a  n ap ra w d ę 

doskonałego gospodarza. na 
koniec życzę powodzenia w 
najbliższych wyborach. 

Dziękuję za miłe słowa, 
które docierają do nas jeśli 
chodzi o zmianę wizerun-
ku AL. Wojska Polskiego. 
Zaskoczyły mnie też słowa 
ludzi pamiętających aleję 
sprzed wielu, wielu lat, którzy 
mówią, że wtedy też pełniła 
rolę spacerową dla wszystkich 
rodzin. 

maria: Panie burmistrzu, 
co należy zrobić, do kogo 
się zwrócić, żeby umożli-
wić mieszkańcom i nie tyl-
ko bezpieczne przejście do 
marketu dino w rogoźnicy 
usytuowanego na ruchliwej 
trasie str zegom-legnica. 
obecnie to jest takie prze-
bieganie przed autami. ruch 
na drodze jest duży. nie jest 
to za bezpieczne. czy mo-
głoby się w pobliżu pojawić 
przejście dla pieszych bądź 
spowalniacze. Proszę o jakiś 
pomysł. 

Trwają rozmowy z Dolno-
śląską Służbą Dróg i Kolei 
we Wrocławiu dot. budowy 
chodnika po lewej stronie w 
kierunku marketu. Wystąpili-
śmy też do DSDiK o przejście 
dla pieszych na wysokości 
wyremontowanej drogi osie-
dlowej – to jest ul. Kościusz-
kowców. Spowalniacze nie 
są możliwe do założenia na 
drodze wojewódzkiej. 

Informujemy, że w związku 
z ujednoliconymi wymogami 
ministra środowiska w zakresie 
szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz w związku z 
kończącą się umową na odbiór 
odpadów komunalnych, miesz-
kańcy będą zobowiązani, przy 
okazji ogłaszania nowego prze-
targu, do wprowadzenia no-
wych zasad selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

- Od stycznia 2019 r. będzie-
my zbierać odpady komunalne 
w pięciu frakcjach. W żółtym 
pojemniku zbierać będziemy 
odpady z metali i odpady z 
plastiku, w pojemniku brązo-
wym – odpady biodegradowal-
ne – czyli odpady kuchenne 
i trawę, w pojemniku koloru 
zielonego – szkło, w pojemniku 
koloru niebieskiego – papier, 
natomiast pozostałe odpady 
komunalne - zmieszane – w 
pojemniku koloru czarnego. 

Szkło i papier będziemy zbierać 
w pojemnikach typu „dzwon” w 
tzw. „gniazdach” – mówi Jolanta 
Dryja, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Odpadami Komunal-
nymi w UM w Strzegomiu.

Wyłoniony w zamówieniu 
przetargowym odbiorca odpa-
dów zobowiązany zostanie do 
doposażenia właścicieli nieru-
chomości w pojemniki brązowe. 
Odbiorca ten doposaży także 
„gniazda” w niebieski dzwon.

Jesienią rozpocznie się kam-
pania edukacyjna skierowana 
do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. - Bardzo prosimy 
o uczestnictwo w organizowa-
nych spotkaniach oraz zapo-
znawanie się z dostarczanymi 
materiałami, aby od stycznia 
2019 r. przystąpić w pełnej 
gotowości do zbiórki odpadów 
według nowych zasad – kończy 
Jolanta Dryja. 

red

Odpady w 5 frakcjach Kasa z meN

Zgodnie z wnioskiem bur-
mistrza Strzegomia nasza 
gmina otrzymała kwotę bli-
sko 60 tys. zł z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na wypo-
sażenie Szkoły Podstawowej 
nr 4 i Szkoły Podstawowej 
w Olszanach w pomoce dy-
daktyczne. 

Obie szkoły będą wzboga-
cone o pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji pod-
stawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych. 

Artykuł pod tytułem „Przed 
Himilsbachem granit nie pęka” 
poświęcony jest postaci słynne-
go aktora, którego wizerunek 
wykonany z granitu przez Pa-
tryka Nieczarowskiego przy-
ciąga turystów i mieszkańców 
Strzegomia. Jan Himilsbach, 
podobnie jak rzeźbiarz, związany 
był z Rogoźnicą. Aktor pracował 

w tutejszych kamieniołomach i 
znał dziadka Patryka Nieczarow-
skiego, co miało wpływ na zain-
teresowanie artysty tą niezwykle 
barwną postacią. – Któż nie 
zna Himilsbacha! – komentują 
wszyscy odwiedzający Strzegom 
i z chęcią fotografują się przy 
monumencie. Patryk Niecza-
rowski wykonał rzeźbę podczas 

ostatniego Pleneru Rzeźby w 
Granicie, odbywającego się w 
Strzegomiu. W październiku 
granitowy Himilsbach pojedzie 
do Wrocławia, żeby następnie 
ostatecznie wrócić do Strzego-
mia. Tych wszystkich, którzy 
jeszcze nie mieli okazji zobaczyć 
rzeźby, zapraszamy na spacer po 
rynku. 

Nieczarowski z Himilsbachem promują Strzegom
W październiku granitowy Himilsbach pojedzie do Wrocławia

- Dziś na rynku w Strzegomiu postać Himilsbacha wyłania się z bloku jasnego zimnic-
kiego granitu, który występuje tu w charakterze misiowego futra z „Przepraszam, czy tu 
biją” – to fragment artykułu Magdy Piekarskiej, który ukazał się w jednym z ostatnich 
wydań „Gazety Wyborczej”. 

Ponadto dwie szkoły z 
naszej gminy zostały 
wyróżnione przyznaniem 
dotacji w wysokości po 
10 tys. każda szkoła w 
konkursie w projekcie 
edukacyjnym „Godność, 
wolność, niepodległość” 
ogłoszonym przez MEN. 
Dzięki temu uczniowie 
realizujący projekt ze 
Szkoły Podstawowej nr 
4 zwiedzą Warszawę, 
a uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kostrzy 
– Poznań.

Burmistrz Strzegomia wy-
daje zaświadczenia m.in. o 
przeznaczeniu nierucho-
mości/działki  w miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.  

W ce lu  uzyskan ia  za-
świadczenia o przezna -
czeniu  należy złożyć w 
Wydziale Obsługi Intere-
santów wniosek o wyda-
nie zaświadczenia (druk 
F-12/WNZ (6) ) oraz uiścić 
opłatę skarbową, jeśli za-
świadczenie nie podlega 
zwolnieniu, w kwocie:17,00 
zł. Opłatę należy uiścić w 
kasie Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy 
g m i n y  S t r z e g o m :  G M I -
NA STRZEGOM BZ WBK 
S.A.  O/St rzegom Nr  81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229. Wniosek o wydanie 
zaświadczenia dostępny 
jest na stronie interneto-
wej www.bip.strzegom.pl, 
w Wydziale Obsługi Inte-
resanta oraz w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
P r z e s t r z e n n e g o .  Z w o l -
nieniu z opłaty skarbowej 
podlegają zaświadczenia 
wyka zane  w  us taw ie  z 
dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1827 z późn.
zm.) -art. 2 ust.1. Zaświad-
c z e n i e  w y d a j e  s i ę  b e z 
zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia podania 
o jego wydanie.

zaświadczenia o 
przeznaczeniu nieruchomości
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Gmina Strzegom z nagrodą „Muflona” za organizację Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru 

8 mln dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na scalenia gruntów w 
Godzieszówku, Granicy i Tomkowicach 

Remonty wiaduktów znacząco wpłynęły na wizerunek miasta 

W kilku miejscach w Strzegomiu stanęły pierwsze nowe wiaty śmietnikowe 
- estetyczne, zamykane i trudne do zniszczenia 

Mistrzostwa Europy wkkw organizowane przez LKS „Stragona” przy 
wsparciu gminy Strzegom to wydarzenie na skalę światową 

Hot-spoty w Strzegomiu to możliwość korzystania z darmowego internetu 
w kilku punktach miasta 

278 tys. zł przeznaczono na nagrody w kolejnej edycji konkursu „Odnów i 
wygraj” 

Organizacja I edycji konkursu „Aktywne sołectwa gminy Strzegom” 

W poprzednich wydaniach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentowaliśmy cykl podsumowań związany z kończącą się kadencją 2014 – 2018. W ostatnim numerze rozpoczęliśmy 
podsumowywać ubiegły rok. W tym numerze kontynuujemy 2017 r., w którym wydatki na inwestycje wyniosły aż 22 mln zł. Dzięki temu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Za dwa 
tygodnie pierwsza część podsumowania 2018 r. 

2017 w pigułce, czyli rok ważnych działań w naszej gminie
Rok 2017 to m.in. 8 mln dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na scalenia gruntów w Godzieszówku, Granicy i Tomkowicach, hot-spoty w Strzegomiu czyli możliwość korzystania z darmowego internetu w kilku punktach miasta czy nowy wóz strażacki dla OSP Goczałków
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Rozstrzygnięto kolejną edycję „Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Strzegomia” 

Polsko-czeskie zawody strażackie organizowane wraz z miastem Horice 

760 tys. to koszt zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Goczałków 

Podpisanie umowy partnerskiej między Strzegomiem a miastem Podhajce 
na Ukrainie 

990 tys. przeznaczono na wsparcie dla organizacji pozarządowych 

Przekazanie proporca rozpoznawczego 3. Strzegomskiego Batalionu 
Dowodzenia oraz nadanie rondu stanowiącemu skrzyżowanie ulic Wesołej 
i Armii Krajowej nazwy „Rondo 14. Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-
Kablowego”

Realizacja projektu oświatowego pod nazwą: „Podniesienie efektywności 
kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w 
szkołach gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez 
stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu”

2017 w pigułce, czyli rok ważnych działań w naszej gminie
Rok 2017 to m.in. 8 mln dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na scalenia gruntów w Godzieszówku, Granicy i Tomkowicach, hot-spoty w Strzegomiu czyli możliwość korzystania z darmowego internetu w kilku punktach miasta czy nowy wóz strażacki dla OSP Goczałków

200 tys. przeznaczono z budżetu gminy na remonty zabytków 
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Kończy się kadencja 2014 - 2018 Rady Miejskiej w Strzegomiu. To dobry moment na podsumowania. Co udało się zrobić, a co zostało do zrobienia?

rada miejska w Strzegomiu kadencji 2014-2018

Kończy się kadencja 2014 
- 2018 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu. To dobry mo-
ment na podsumowania. Co 
udało się zrobić, a co zostało 
do zrobienia? 

Mam zaszczyt być przewod-
niczącym merytorycznej i apo-
litycznej Rady Miejskiej, która 
podejmuje odważne i mądre 
decyzje inwestycyjne, stroniąc 
zarazem od politycznych kłótni, 
sporów i jałowych dyskusji. 

Od kilku lat, dzięki bardzo 
dobrej współpracy Rady Miej-
skiej z burmistrzem Zbignie-
wem Suchytą, zastępcą burmi-
strza Wiesławem Witkowskim, 
zmieniamy Strzegom i gminę 
– naszą małą Ojczyznę. Grun-
towne remonty ulic, chodników, 
budowa ścieżek rowerowych, 
rewitalizacja całych osiedli i 
dzielnic, inwestycje sportowe, 
kultularne i edukacyjne - to 
wyznaczniki obecnej kaden-

cji. Miasto zmienia 
się i pięknieje. W 
ostatnich 4 latach 
na inwestycje zosta-
ło wydanych ponad 
100 mln złotych, w 
tym blisko 40 mln 
złotych pochodziło 
z dotacji zewnętrz-
nych! 

Najważniejsze in-
westycje miejskie 
to: przebudowa ulic: 
Kościuszki, Ofiar 
Katynia, Promena-
dy, Wałbrzyskiej, 
J e l en iogó r sk i e j , 
Górniczej, Paderew-
skiego, Matejki, Alei 
Wojska Polskiego, 
J. Piłsudskiego, św. 
Jadwigi; przebudo-
wa chodników od 
ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej, 
naprawa nawierzch-
ni  Wrzosowej  i 
Kwarcowej; remont 

podwórek gminnych, alejek 
cmentarnych i remizy stra-
żackiej w Strzegomiu, a także 
termomodernizacja czterech 
szkół i dwóch przedszkoli, 
otwarcie Dziennego Domu 
Pobytu „Senior-Wigor”, kino 
cyfrowe 3D w SCK, jak również 
modernizacja strzegomskiego 
OSiR-u, budowa boiska spor-
towego i siłowni zewnętrznej 
na ul. Koszarowej. W trakcie 
realizacji jest rewitalizacja Gra-
bów i parku miejskiego od ul. 
Dolnej do Netto, budowa no-
wego przedszkola z oddziałem 
żłobkowym oraz projekt „Szlak 
Kamienia” na ul. Alei Wojska 
Polskiego.

To tylko część inwestycji, 
działań i informacji. Pozostałe 
znajdziecie Państwo w publi-
kowanych relacjach i sprawoz-
daniach radnych. 

Tomasz marczak 
przewodniczący  

rady miejskiej w Strzegomiu

Kadencja  
ważnych inwestycji jaki jest cel działania naszej rady 

miejskiej?
Troszczyć się o mieszkańców, słuchać 
ich i skutecznie realizować działania, 
które wpływają na poprawę jakości życia 
w gminie. Poza inwestycjami, które 
spektakularnie zmieniają naszą gminę, 
inicjujemy i wdrażamy szereg projek-
tów, które odpowiadają na potrzeby 
społeczne. Staramy się dopasowywać 
działania tak, aby gmina była pomocna 
dla potrzebujących, jak również no-
woczesna, atrakcyjna i przyjazna dla 
mieszkańców.

z czego cieszymy się najbardziej?
Z tego, iż czas pokazuje, iż podjęte 
przed 4 laty decyzje były trafne. W 
2014 roku do użytku oddana została 
poczekalnia przy ulicy Leśnej – wcze-
śniej mieszkańcy oczekiwali na busy 
stojąc na ulicy Szarych Szeregów - w 
miejscu wyznaczonym na przystanek 
nie było zadaszenia, nie wspominając 
o toaletach. Obecnie Leśna to nie 
tylko przystanek - zimą osoby, które nie 
mają, gdzie nocować, mogą skorzystać 
z budynku ogrzewanej poczekalni 
autobusowej.

Potrzebujący mogą liczyć na swoją 
gminę
W bieżącym roku uruchomiliśmy lokal 
readaptacyjny - wychodząc naprze-
ciw osobom pozostającym w trudnej 
sytuacji życiowej - przy Al. Wojska 
Polskiego 25 w Strzegomiu. Urządzony 
został lokal do utrzymywania higieny 
osobistej - wyposażono go w kabiny 
natryskowe, toalety oraz poczekalnię, w 
której będzie możliwość prania odzieży. 
Od wielu lat, niezmiennie, przezna-
czamy pieniądze na funkcjonowanie 
stołówki charytatywnej przy Bazylice. 
Strzegomianie, którzy są w trudnej 
sytuacji materialnej, mogą skorzystać z 
pomocy banków żywności działających 
w mieście. Od przeszło 15 lat w Domu 
Parafialnym, mieszczącym się przy 
Bazylice Mniejszej, działa również 
Klubu Abstynenta „Arka” – na osoby 
walczące z uzależnieniami i ich rodziny 
czekają wykwalifikowani i doświadczeni 
terapeutami uzależnień. Ich porady 
finansowane są z budżetu Gminy, toteż 
mieszkańcy mogą korzystać w tych 
usług bezpłatnie.

seniorzy - zdrowi, aktywni i pogodni
Seniorzy są i będą ważną częścią życia 
naszej społeczności, toteż cieszymy się z 
ich aktywności. Aby trafnie definiować 
potrzeby, od lutego 2015 roku mamy 
w gminie pełnomocnika ds. emerytów 
i rencistów w osobie Katarzyny Wójcik. 
Od 2015 roku w strzegomskiej hali 
sportowej OSIR realizowane są nieod-

płatne zajęcia, pod okiem wykwalifiko-
wanych fizjoterapeutów, skierowane do 
osób powyżej 45. roku życia w ramach 
programu „Aktywny Senior”. W tym 
roku wzbogacone zostały o gimnastykę 
na pływalni „Delfinek”. 
Strzegomska Koperta Życia to także 
projekty zainicjowany przez RM. Od 
2015 roku, osoby przewlekle chore 
oraz starsze mogą pobrać bezpłatne 
pakiety, które uzupełnione o niezbędne 
informacje na temat zdrowia, znacznie 
usprawniają pracę ratownikom me-
dycznym i w rezultacie mogą uratować 
życie. 
Jesteśmy dumni z dwóch placówek, 
które powstały na przestrzeni 4 lat: 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, o 
których pięknie mówiła ich kierownik, 
Sabina Kubacka - Każdy trud kształci 
człowieka i pozwala mu doświadczać 
rzeczy, które dają wiarę, siłę i chęć do 
dalszego działania oraz Dziennego 
Domu Seniora – Wigor, który zgodnie 
z obietnicą kierownik Anny Jarosiń-
skiej, stał się lekiem na jesień życia.

rodzina - szczęśliwa i bezpieczna
Basen i lodowisko dla dzieci z naszej 
gminy są i będą dostępne za symbolicz-
ną opłatę - nie jest to dla nas element 
biznesu, dlatego nie przekonują nas 
argumenty, że te placówki nie zarabiają 
na siebie. Powstały po to, aby służyć 
mieszkańcom gminy. Jesteśmy nie-
zwykle dumni z tego, że dzieci mogą 
rozwijać swoje talenty pod okiem 
wykwalifikowanej kadry.
W maju 2015 powołaliśmy Strzegom-
ską Kartę Dużej Rodziny, w grudniu 
natomiast, prowadząc z grupą radnych 
kampania pod hasłem „Ambasador 
KDR”, udało nam się zaprosić do 
współpracy w programie zniżkowym 
blisko 50 przedsiębiorców, którym przy 
tej okazji bardzo dziękujemy!
Od 2015 roku, na wniosek przewod-
niczącej Komisji Bezpieczeństwa, Sa-
biny Wiktorowicz, realizujemy Akcję 
Bezpieczna Kobieta. Celem akcji jest 
uświadomienie kobietom zagrożeń, na 
jakie mogą być narażone w codziennym 
życiu oraz zaprezentowanie sposobów 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Bezpłatny cykl szkolenia obejmuje 
zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Stale zachęcamy do korzystania ze 
szkolnych stołówek. W lutym 2014 r. 
podwyższyliśmy kryterium dochodo-
we na osobę w rodzinie, uprawniające 
korzystania z ciepłego posiłku na koszt 
gminy. Tym samym obiady szkolne stały 
się dostępne dla dużo większego grona 
dzieci i młodzieży. Aby jeszcze bardziej 
zachęcić dzieci do korzystania ze szkol-
nych obiadów, przeprowadziliśmy akcję 
„Modnie, Zdrowo, Kolorowo”, która 

pozwoliła zmienić wygląd szkolnych 
stołówek oraz przybliżyć rodzicom 
i dzieciom zmiany dotyczące żywienia 
w  szkołach. 
Każdego roku w budżecie planujemy 
środki na organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży - ofertę 
kierujemy do wszystkich dzieci z 
gminy, działając w obszarze przeciw-
działania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.
Tradycją już stały się stypendia wręcza-
ne szczególnie uzdolnionym uczniom i 
studentom naszej gminy. Ich celem jest 
wspieranie rozwoju młodych talentów 
i promocja najzdolniejszych uczniów i 
studentów. 
Trwają prace związane z przebudową 
budynku komunalnego na mieszkania 
socjalne w Jaroszowie. Już jesienią tego 
roku lokale będą gotowe; 21 mieszkań 
jedno- i dwupokojowych o powierzchni 
użytkowej od 33 do 50 m kw. 
Kwestia budowy mieszkań w ramach 
rządowego programu „Mieszkanie 
plus” w gminie Strzegom nabiera coraz 
bardziej realnego kształtu. 14 grudnia 
2017 r. w Warszawie burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta podpisał 
list intencyjny w tej sprawie pomiędzy 
gminą Strzegom, Krajowym Zasobem 
Nieruchomości oraz ministerstwem 
infrastruktury i budownictwa.

zdrowie
„Wygraj z rakiem” – każdego roku 
finansujemy z budżetu gminy 100 
badań kolonoskopii i  100 badań 
gastroskopii. 
Zadbajmy o zęby naszych dzieci – 
pilotażowy program, który pozwolił 
na zbadanie dzieci, realizując m. in.: 
profilaktyczne badanie stomatologiczne 
i opracowanie informacji dla rodziców 
o stanie uzębienia dziecka oraz dalszych 
zaleceń. Program pokazał, iż problem 
próchnicy u dzieci w gminie Strzegom 
jest bardzo duży i dotyczy aż 87 procent 
przebadanych dzieci.

rada na miarę XXi wieku
Pierwsza eSesja Rady Miejskiej w 
Strzegomiu odbyła się 16 grudnia 
2015 br. Od tego czasu podstawowym 
narzędziem pracy radnego stał się 
tablet, który zawiera w sobie wszystkie 
materiały niezbędne radnemu w pracy, 
a więc uchwały na każde posiedzenie 
rady, podstawowe przepisy niezbędne 
w pracy radnego. 
Od momentu wprowadzenia systemu 
zaoszczędziliśmy już sporo czasu, pie-
niędzy i drzew.

trudne tematy
Od wielu lat nasze dziania koncentrują 
się na utrzymaniu dostępności usług 

medycznych w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej. Od grudnia 
2017 to nie tylko walka, ale prawdziwa 
batalia, ponieważ na przeszkodzie nie 
stoją finanse, lecz braki kadrowe w 
obsadzie dyżurów.
Temat intensywnego zapachu wydoby-
wającego się ze strzegomskiej Słodowni 
powraca jak bumerang każdego roku. 
W  zasadzie problem w  tym momen-
cie jest nie do rozwiązania, bo brakuje 
konkretnych przepisów regulujących 
kwestie związane z uciążliwością za-
pachową, w tym jej mierzenie. Od 
2014 rok burmistrz Zbigniew Suchyta 
oraz radni spotykają się sukcesywnie 
z władzami spółki. Ostatnie z nich 
miało miejsce 28 marca br. Uczestni-
czyły w nim władze Strzegomia, radni, 
pracownicy merytoryczni urzędu oraz 
przedstawiciele zarządu Słodowni, 
która od ubiegłego roku działa jako 
Viking Malt Specialties Sp. z o. 
Od 2016 trwają sukcesywne remonty 
podwórek – do wykonania jest ogromna 
praca. Brak odwodnienia, zaleganie 
wody opadowej, znikoma liczba miejsc 
parkingowych dla mieszkańców wspól-
not, nieużyteczne, stare komórki i  sterty 
niesegregowanych śmieci – tak wygląda 
większość gminnych, strzegomskich 
podwórek. Rozpoczęły się jednak 
wielkie zmiany tego obrazu. Postano-
wiliśmy przeznaczyć środki z  budżetu 
na poprawę ich wizerunku.
Odnawiamy nasze kamienice, angażu-
jemy się w  konkurs „Odnów i  wygraj”, 
wzbogacamy naszą bazę sportową i  
rekreacyjną. Nie możemy pozwolić na 
to, żeby ktoś zniszczył te osiągnięcia. 
Niebawem chcielibyśmy zaproponować 
akcję dotycząca zaangażowania w zapo-
bieganie wandalizmowi. Wspólnie na 
pewno uda nam się zapobiegać niszcze-
niu naszego pięknego miasta.
Dziękujemy państwu za wszystkie 
opinie, miłe oraz te konstruktywne, nie 
zawsze pozytywne - jesteśmy otwarci na 
te glosy, ponieważ wyciągamy wnioski, 
co pozwala nam działać skutecznie. 

O podsumowanie prac Rady Miejskiej w Strzegomiu w kadencji 2014-2018  
poprosiliśmy Martę Ziębę, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej.

W tym numerze rozpoczynamy podsumowanie prac Rady Miejskiej w Strzegomiu, która przez ostatnie 4 lata 
podejmowała najważniejsze decyzje dot. funkcjonowania naszej gminy. Za dwa tygodnie kolejny odcinek 
sprawozdania. Serdecznie zapraszamy do lektury.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który polski aktor ostatnio był brany pod uwagę w 
kontekście zagrania w filmie o Jamesie Bondzie?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na do-
wolnie wybrany film wyświetlany w dniach 01-02 
września 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Książę Czaruś” (DUBBING)
01.09.2018 r. o godz. 16:00 
02.09.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Whitney” 
01.09.2018 r. o godz. 18:00 
02.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Zimna wojna” DKF
13.09.2018 r. o godz. 19:00 
Bilet: 15 PLN
„Iniemamocni 2” (DUBBING)
08.09.2018 r. o godz. 16:00 
09.09.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN

„Mamma Mia! Here We Go 
Again” 
08.09.2018 r. o godz. 18:00 
09.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN
„Jak zostać czarodziejem?” (DUB-
BING)
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

Co w kinie SCK?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

„Zimna wojna” Pawła Paw-
likowskiego będzie kolejnym 
filmem, jaki będziemy mogli 
obejrzeć w ramach Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego. Na seans 
zapraszamy we wrześniu. 

Twórcy nagrodzonej Oscarem 
„Idy” przeniosą nas tym razem 
do lat 50. i 60. XX wieku, sta-
linowskiej Polski i budzącej się 
do życia Europy. Na tym tle 
rozgrywa się historia wielkiej 
i trudnej miłości dwojga ludzi, 
którzy nie potrafią być ze sobą 
i jednocześnie nie mogą bez 
siebie żyć. Jednym z głównym 

bohaterów filmu „Zimna woj-
na” będzie... muzyka, będąca 
połączeniem polskiej muzyki 
ludowej z jazzem i piosenkami 
paryskich barów minionego 
wieku. W rolach głównych 
zobaczymy Joannę Kulig, To-
masza Kota, Agatę Kuleszę 
oraz Borysa Szyca. Dotychczas 
film przyciągnął do polskich kin 
blisko 800 tys. widzów!

„zimna wojna” w DKF

Główne założenia projektu to rozbudzanie 
potrzeb czytelniczych wśród dzieci w wieku 
3 – 6 lat i wychowanie aktywnego czytelnika 
na całe życie. W projekcie biorą udział dzieci, 
które nie chodzą do przedszkoli oraz dzieci z 
przedszkoli w gminie Strzegom.

- Chcemy integrować dzieci z różnych środo-
wisk w naszej strzegomskiej bibliotece. Zajęcia 
odbywają się w każdy piątek o godz. 10.00 – 
mówi Agata Sztandera ze strzegomskiej biblio-
teki. Łącznie w ramach projektu odbędzie się 30 
spotkań, w czasie których dzieci będą aktywi-
zowane i edukowane pod kątem czytelnictwa. 
Najmłodsi uczestniczą w licznych spotkaniach 
z książką, grach, zabawach i quizach. – Zawsze 
jest ciekawie, a dzieci mają przy tym mnóstwo 
radości – podkreślają rodzice maluchów uczest-
niczących w zajęciach. Zapraszamy! 

rosnąć w bibliotece
Edukacja czytelnicza to ważny etap dla każdego dziecka. Maluchy mają przy tym wiele radości 

Burmistrz Strzegomia, Rada 
Miejska w Strzegomiu, pro-
boszcz Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Jaroszowie, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaroszowie, sołtys wsi 
Rusko, Oddział Wrocławski 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
prezes Koła Zarządu Dolno-
śląskiego Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów im. ks. 
prałata Henryka Jankowskiego 
oraz Zarząd Główny Ruchu 
Wolnych Demokratów ser-
decznie zapraszają na XV Spo-
tkanie Religijno-Patriotyczne 
w Rusku, które odbędzie się 
16 września br. Uroczystości 
odbędą się pod honorowym 
patronatem biskupa świdnic-
kiego - ks. Ignacego Deca 
oraz burmistrza Strzegomia 
- Zbigniewa Suchyty.

W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy najważniejsze daty w kalendarzu szkolnym 2018/19.

zaproszenie na uroczystości do ruska
Po nabożeństwie nastąpi przejście przed obelisk, gdzie będzie modlitwa za zmarłych więźniów politycznych

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe (dolnośląskie) 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
6. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu od września wznawia zajęcia realizowane w programu z zakresu promocji czytelnic-
twa „W bibliotece rosnę”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość 
projektu to 9 550 zł.

13.09.2018 r. (czwartek godz. 
18.00)
Kino SCK, bilety po 15 zł 

Program:
godz. 13.30 – uroczysta msza św. w kościele filialnym w Rusku;
godz. 14.50 - przejście przed obelisk z Tablicą Pamiątkową;
- modlitwa za więźniów politycznych zmarłych w Obozie Pracy w Rusku 
i na terenie całej Polski;

- okolicznościowe przemówienia, złożenie wieńców i kwiatów pod Tablicą 
Pamiątkową;
godz. 15.45 – zakończenie spotkania.
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Uroczystości rozpoczęły się 
mszą dożynkową, którą od-
prawił ks. proboszcz Sławomir 
Marek. Po mszy korowód z 
wieńcem na czele przeszedł do 
parku przy miejscowej świetlicy. 

Ważnym punktem programu 
było wręczenie Honorowego 
Tytułu „Zasłużony dla Wsi 
Stanowice”. 

- W tym roku tytuł kapituła 
przyznała państwu Edycie i 

Grzegorzowi Cichoniom oraz 
Zakładowi „Herbapol” Stano-
wice - informuje Piotr Szmidt 
- przewodniczący kapituły. 
Tradycyjnie odbyły się także 
konkursy, degustacje potraw, 

loteria fantowa oraz licytacja. 
Przygotowano także zabawy 
i gry dla dzieci. Stanowickie 
święto zakończyła zabawa ta-
neczna. 

red

15 sierpnia br. z Goczałko-
wa wyruszyła pielgrzymka 
autokarowa do Krzeszowa, 
aby wziąć udział w Święcie 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Organizatorem 
wyjazdu był radny Tadeusz 
Zarzycki. Pielgrzymkę pro-
wadziła Ewa Miałkowska. 
– Podczas naszego wyjazdu 
kierowaliśmy się słowami: 
„odpoczynek z modlitwą 
na ustach” – mówi Tadeusz 
Zarzycki. – To był wspaniały 
wyjazd, który napełnił nas 
pozytywną energią – pod-
kreślają uczestnicy piel-
grzymki. 

Dziękowali za plony w Stanowicach

mieszkańcy Goczałkowa na pielgrzymce

Ważnym punktem programu było wręczenie Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Wsi Stanowice”

Wieś Olszany wzbogaciła się 
o nowe ławki i ławostół koło 
siłowni plenerowej. Rozmiesz-
czone w różnych miejscach mają 
służyć jako kąciki odpoczynko-
we dla wszystkich potrzebują-
cych chwili wytchnienia.

- Wraz z radą sołecką zaku-
piliśmy niezbędne materiały 
ze środków finansowych przez 

siebie zarobionych. Zaprojek-
tował i społecznie je wykonał 
Janusz Rymar z pomocą Mar-
ka Janika. Jest to nasz prezent 
dla wioski – mówi Stanisława 
Górska, sołtys wsi. Montażem 
zajęli się pani sołtys, Andrzej 
Mania, Zbigniew Sołtysik, 
Eugeniusz Gil oraz sportowcy 
LKS „Huragan”.

Wypoczywać w Olszanach

Mieszkańcy Godzieszów-
ka będą mogli korzystać z 
nowoczesnej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej tj. 
placu zabaw dla dzieci, siłow-
ni plenerowej i strefy relaksu. 
Całość zostanie zagospoda-
rowana zielenią. Teren strefy 
zostanie ogrodzony. Ponadto 
wykonane zostaną ciągi piesze 
z betonowej kostki brukowej. 
Teren wyposażony zostanie w 
stojak na rowery oraz kosze na 
śmieci, regulamin placu zabaw 
i siłowni. 

Realizacja projektu polega 
na zasadzie partnerstwa sołec-
twa z gminą, poprzez zapew-
nienie środków finansowych 
przez gminę Strzegom na jego 
wykonanie, a także poprzez 
współpracę przy jego realizacji 
wolontariuszy z Godzieszówka. 
W ramach zadania sadzonki zo-
staną zakupione przez wniosko-
dawcę, a zasadzone w ramach 
pracy własnej mieszkańców.

Foto użyczone: Archiwum 
Urzędu Gminy Świdnica

red

Powstanie strefa aktywności 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej: placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej i strefy relaksu

Jeszcze w tym roku w jednym z najmniejszych sołectw na-
szej gminy – Godzieszówku powstanie Strefa Aktywności. 
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach 
konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2018 w wys. 25 tys. 
zł. Całościowy koszt prac wynosi 144 tys. zł. 

Podpisanie umowy na wykonanie projektu w Godzieszówku odbyło się 
22 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Świdnica. Wśród gości byli m. in.: 
marszałek województwa dolnośląskiego – Cezary Przybylski i dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD - Paweł Czyszczoń. Gminę Strzegom 
reprezentowali: burmistrz Zbigniew Suchyta i skarbnik Lucyna Jurek. W 
sumie wręczono 18 umów i 4 promesy dla 22 samorządów. Łączna wartość 
umów i promes przyznanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi 2018” wynosi 517 475,00 zł.

„Święto Chleba” w Stanowicach zostało zorganizowane już po raz jedenasty! Organizatorami wydarzenia byli: Rada 
Sołecka i Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice. Za każdym razem stanowickie dożynki 
cieszą się dużym uznaniem wśród przybyłych gości. Tak też było w tym roku.
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Najem garażu 

Grunt rolny – Graniczna 

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 19,20 m2, poło-
żonego w granicach działki nr 
17, AM-21, obr-5, w Strzego-
miu, 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 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 300 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 3 września 2018 
roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu, działka nr 17, AM-21, 
obr-5, Strzegom, ul. Jelenio-
górska 10”
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 przetargu, który 

wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem ga-
rażu, 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 siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez osobę 

fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetar-
gu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-

żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 3 września 
2018 roku, w godzinach od 1000 
do 1015.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
 Z A P R A S Z A M Y !!!

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 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 
2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabu-
dowana oznaczona jako 
działka nr 79, AM – 1, Obr. 
Graniczna położona w Gra-
nicznej, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
0,5500 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020744/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
klasa gruntu RIIIa.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 22.03.2018 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.07.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w 
Gminie Strzegom w obrębie 
Graniczna oraz obrębach przy-
ległych, obejmującego obszar 
związany z eksploatacją złoża 
granitu „Graniczna” uchwa-
lonego Uchwałą Nr 118/01 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21.11.2001 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Nieruchomość położona jest 
w granicy terenu górniczego 
złoża 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 ustawy 
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 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-

rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 
przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
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 wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
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 nierucho-
mości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowa-
nej przez współmałżonka przy-
stępującego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa 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 terminie 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 wy-
mienionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa w 
przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 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 
tysiące 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 wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
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 zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.09.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala konferencyj-
na, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
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 przetargowe-
go.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 

może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (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 po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
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 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34 - II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

BUrmiSTrz 
STrzeGOmiA 
iNFOrmUJe

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 213/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 24 
sierpnia 2018 r.,
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 214/B/2018, Nr 
215/B/2018, Nr 216/B/2018 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 24 
sierpnia 2018 r.,
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Msza św. dożynkowa w Bazylice Mniejszej, przepiękny ceremoniał żniwno-dożynkowy, barwne prezentacje, bogate stoiska przygotowane przez nasze sołectwa, występy zespołów 
folklorystycznych i muzycznych oraz biesiada - to najważniejsze punkty Gminnych Dożynek, które odbyły się 26 sierpnia br. w Strzegomiu. Starostami dożynek byli: Izabela Pitura 
z Tomkowic i Mariusz Kołosowski z Godzieszówka. Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego wydarzenia. 

Po gminnym święcie plonów
dożynki gminne w strzegomiu


