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Po raz 
pierwszy

Premierowa narada soł-
tysów po wyborach sołec-
kich odbyła się 16 kwietnia 
br. w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu. Spotkanie 
było okazją do tego, aby 
opowiedzieć o planowanych 
i  realizowanych przedsię-
wzięciach na terenach wiej-
skich oraz żeby podziękować 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację i uczestnictwo 
w  tegorocznym Jarmarku 
Wielkanocnym. str. 3

Bezpiecznie 
dla dzieci

Place zabaw w  gminie 
Strzegom są systematycznie 
poddawane pracom konser-
watorskim tak, żeby jak naj-
lepiej służyły najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy 
oraz aby przede wszystkim 
były bezpieczne. Urządze-
nia te są w  trakcie napraw 
konserwatorskich po okre-
sie zimowym. Stopniowo 
wymieniane są uszkodzone 
elementy.
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Wytnij, 
zachowaj!

Na prośbę naszych czy-
telników zamieszczamy 
niezwykle pomocną i prak-
tyczną informację dot. sko-
rzystania z  porady lekarza 
lub pielęgniarki ramach 
nocnej i  świątecznej opieki 
medycznej w  Strzegomiu. 
Zachęcamy mieszkańców 
do jej wycięcia i wywieszenia 
w widocznym miejscu – naj-
lepiej na lodówce.
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Kiedy kilka lat temu rozwiązano w Strzegomiu Straż Miejską, 
gros obowiązków straży przejął Komisariat Policji w Strze-
gomiu. Nic więc dziwnego, że lokalny samorząd sukcesywnie 
wspiera działania policjantów, tak by ich praca była jeszcze 
bardziej efektywna. Kilka dni temu władze naszego miasta 
przekazały Policji sprzęt komputerowy (laptopy, drukarki i nisz-
czarki), który ma przyśpieszyć codzienne obowiązki służbowe.

Niedziela Palmowa (14.04) w Strzegomiu stała pod znakiem 
kolejnej edycji „Jarmarku Wielkanocnego”, który zachwycił nie 
tylko samych mieszkańców, ale też gości spoza naszej gminy. 
Przed jarmarkiem tradycyjnie odbyło się poświęcenie palm wiel-
kanocnych przed kościołem pw. św. Barbary i msza św. w Bazylice 
Mniejszej w  Strzegomiu. Na terenie hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – na pięknych i kolorowych stoiskach – wy-
eksponowano ozdoby świąteczne, urokliwe wianki, wielkanocne 
palmy, pisanki oraz inne wytwory strzegomskich rękodzielników.

Przed nami niezwykle ważne dla naszego kraju uroczystości 
związane z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ich 
organizatorem jest gmina Strzegom i Strzegomskie Centrum 
Kultury. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym 
planem strzegomskich obchodów. Szczególnie polecamy Piknik 
Majowy, który rozpocznie się o godz. 14.00 w Parku Miejskim, 
podczas którego wystąpią zespoły muzyczne. Organizatorzy 
przygotowali również wiele zabaw i konkursów.

Wsparcie dla Policji  str. 3

Jarmark za nami   str. 6-7

Obchody 3 Maja!  str. 12

52. pozycja – na 628 gmin w kategorii gmin miejsko-wiejskich – to bardzo dobry wynik

Dobry
ranking

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:
Paczki dla 
potrzebujących
OPS w Strzegomiu chcąc 
wprowadzić radość do co-
dzienności swoich pod-
opiecznych, przeprowadził 
wielkanocną akcję poprzez 
przygotowanie żywnościo-
wych paczek świątecznych 
dla każdej z osób objętych 
usługami opiekuńczymi. 
Obdarowani nie kryli swo-
jego wzruszenia.

AKS prowadzi 
w IV lidze
Podopieczni Roberta Bub-
nowicza pewnie pokonali 
w  Wielką Sobotę (20.04) 
u  siebie Stal Chocianów 
3:0 (1:0). Bramki dla go-
spodarzy strzelili: Migalski 
2 i  Lesiński. Na 9 kolejek 
przed końcem sezonu AKS 
ma 3 punkty przewagi nad 
Chrobrym II Głogów.

fot: SebaT

Patryk Walczuk 
mistrzem Polski!
W  kwietniu br. Patryk Walczuk 
zdobył tytuł mistrza Polski w kate-
gorii Fitness Plażowe do 173 cm na 
Mistrzostwach Polski w Kulturystyce 
i Fitness w Kielcach. Zawody te były 
eliminacjami do ME w Kulturystyce 
i Fitness w Santa Susanna (Hiszpa-
nia), które odbędą się od 1 do 6 maja 
br. Pochodzący ze Strzegomia kultu-
rysta otrzymał również powołanie do 
kadry narodowej na ten wyjazd.

Gmina Strzegom kolejny raz 
zajęła bardzo dobre miejsce 
wśród gmin miejsko-wiej-
skich w najnowszym Rankin-
gu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego. W poprzed-
nim zestawieniu (za 2016 r.) 
uplasowała się na 43. miejscu, 
aktualnie (za 2018 r.) jest skla-
syfikowana na 52. miejscu.

Zestawienie podzielono na 
5 kategorii: gminy wiejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, gminy 
miejskie, miasta na prawach 
powiatu i  powiaty ziemskie. 
Ranking opracowali eksperci 
z krakowskiej Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie.

52. pozycja – na 628 gmin 
w  kategorii gmin miejsko-
-wiejskich – w  tym prestiżo-
wym rankingu niezmiernie 
cieszy władze samorządowe 
Strzegomia. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że udało nam się 
utrzymać poziom naszej gospo-
darki finansowej na tym samym 
pułapie. To dowodzi, że podejmu-
jemy mądre, odpowiedzialne, ale 
też – gdy wymaga tego sytuacja – 
odważne decyzje. Warto dodać, że 
zajęliśmy 10. miejsce na Dolnym 
Śląsku, a to jest już duży sukces – 
zaznacza burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Wyżej od 
Strzegomia – choć nieznacznie 
– w gronie gmin miejsko-wiej-
skich z  powiatu świdnickiego 
znalazła się Jaworzyna Śląska 

(45. miejsce), Żarów uplasował 
się na 149. pozycji. 

Warto wspomnieć, że przy 
ocenie finansów samorządów 
brano pod uwagę wskaźniki 
według danych na 2018 rok. 
Są to: udział dochodów wła-
snych w  dochodach ogółem, 
relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem, udział wy-
datków inwestycyjnych w wy-
datkach ogółem, obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udział środ-
ków europejskich w wydatkach 
ogółem – bez poręczeń, rela-
cja zobowiązań do dochodów 
ogółem, udział podatku do-
chodowego od osób fizycznych 
w dochodach bieżących. red

ZWYCIĘZCY
W POSZCZEGÓLNYCH

KATEGORIACH:
GMINY WIEJSKIE: 
Dobra Szczecińska

GMINY MIEJSKO- 
-WIEJSKIE 

Konstancin-Jeziorna

GMINY MIEJSKIE 
Podkowa Leśna

MIASTA NA 
PRAWACH POWIATU 

M. St. Warszawa

POWIATY 
powiat poznański
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Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu niedawno odwiedziły… alpaki. Tak, tak, to praw-
da! Alpaki to bardzo przyjazne zwierzęta o urodzie, która rozczula każdego. Seniorzy mogli nakarmić 
Kluskę i Mikusia, bo tak się nazywały, jak i się do nich poprzytulać. Nic w tym dziwnego, gdyż są one 
pozbawione agresji i bardzo miłe w dotyku ze względu na wyjątkową wełnę. – Zajęcia były bogatym 
źródłem wiedzy i przepełnione były zmysłowymi doznaniami – informuje Anna Jarosińska, kierownik 
DDP „Senior-Wigor”.il.
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LGD „Szlakiem Granitu” 
sfinansuje w 100% (!) naj-
lepsze projekty organizacji 
pozarządowych. 

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Szlakiem Grani-
tu” działające na terenie gmin: 
Dobromierz, Jaworzyna Śląska, 
Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, 
Udanin i  Żarów ogłosiło nabór 
wniosków o  powierzenie grantu 
na realizację zadań wynikających 
z  projektu grantowego realizo-
wanego w  ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z  udziałem 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Podstawowe informacje o nabo-
rze: Termin składania wniosków: 
od 30 kwietnia do 14 maja 2019 
r. od 8:00 do 15:00, przy czym 
w  ostatnim dniu przyjmowania 
wniosków tj. 14 maja 2019 r. do 

godziny 12.00. Miejsce składania 
wniosków: Biuro Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” – 55-340 
Udanin 86B. Zakres tematyczny: 
„Poznajemy i zachowujemy nasze 
dziedzictwo”. Przedsięwzięcie: 
Na granitowym szlaku dzie-
dzictwa i  kultury. Planowane 
do realizacji w ramach projektu 
grantowego zadania:
1. wsparcie działalności lokalnych 

zespołów ludowych i artystycz-
nych, w  tym zakup strojów 
i instrumentów,

2. wsparcie Kół Gospodyń Wiej-
skich, w tym wyposażenie kuchni,

3. wsparcie mieszkańców doty-
czące kultywowania lokalnego 
dziedzictwa, obrzędów i trady-
cji (warsztaty, publikacje itp.),

4. rozwój bazy kulturalnej, w tym 
muzeów, izb pamięci etc., w tym 
dotyczących historii jeździec-
twa na terenie LGD,

5. wsparcie dla lokalnych inicjatyw 
odkrywających historię obszaru 
sprzed II wojny światowej, 
w tym wydawnictwa drukowane 
i wizyty studyjne;

6. stworzenie klastra kulturalne-
go, wspólnej oferty ośrodków 
kultury dla mieszkańców obsza-
ru, szczególnie dla młodzieży 

i  seniorów, w  tym budujących 
tożsamość lokalną.

Dofinansowanie:
• dotacja: w  wysokości 100% 

kosztów kwalifikowalnych,
• wypłata środków: zaliczka 80% 

po podpisaniu umowy i 20% po 
zrealizowaniu operacji;

• wysokość pomocy: nie może być 
wyższa niż 27 000 zł oraz niższa 
niż 5 000 zł,

• limit dostępnych środków: 270 
000 PLN (67 500 Euro).

Uprawnieni wnioskodawcy:
Organizacje pozarządowe zareje-
strowane w  KRS, nieprowadzące 
działalności gospodarczej. Termin 
realizacji projektu grantowego i re-
alizowanych w jego ramach zadań: 

od października 2019 r. do czerwca 
2020 r. (realizacja grantu przez gran-
tobiorcę nie może trwać dłużej niż 
9 miesięcy i nie może rozpocząć się 
później niż miesiąc od dnia podpi-
sania umowy o powierzenie grantu).

Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru można uzyskać na stronie 
www.lgd-szlakiemgranitu.pl oraz 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 14:00 w biurze LGD miesz-
czącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 
733 78 88, email: biuro@lgd-szla-
kiemgranitu.pl.W okresie trwania 
naboru w  godzinach pracy Biura 
dla potencjalnych wnioskodawców 
prowadzone jest bezpłatne doradz-
two (konieczne jest telefoniczne 
uzgodnienie terminu doradztwa).

Zbliża się okres, kiedy 
musimy rozl iczyć swoje 
ubiegłoroczne zeznania po-
datkowe. Warto pamiętać, że 
możemy 1% podatku prze-
kazać na rzecz osób, organi-
zacji oraz instytucji potrze-
bujących pomocy. Wystarczy 
wejść na www.strzegom.pl 
i  skorzystać z  darmowego 

p rog r amu  p i t a x , k tó r y 
umożliwia szybkie i niekło-
potliwe rozliczenie swojego 
PIT-a  wraz z  uwzględnie-
niem 1% dla lokalnych or-
ganizacji.

Za pośrednictwem tej plat-
formy można przekazać swój 
1% dla następujących orga-
nizacji w gminie Strzegom.

Darmowy Program PIT
dostarcza firma
https://www.pitax.pl/

PITax.pl – łatwe podatki w ramach projektu 
"Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez In-
stytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

LISTA LOKALNYCH ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO:

KRS: 0000116588 
Fundacja Św. Jadwigi

KRS: 0000234294 
Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

KRS: 0000290395 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

KRS: 0000407289 
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Kornela Makuszyńskiego W Strzegomiu "Przyjaciele Czwórki"

KRS: 0000467465 
Stowarzyszenie "Razem Dla Jaroszowa"

Wesprzyj lokalne organizacje

P. Ryszard jest społecznikiem, angażuje się i pełni różne funkcje – m.in. był burmistrzem Strzegomia i radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu

Złote gody państwa Rossów
W  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w  Strzegomiu 13 kwietnia br. 
odbył się kolejny jubileusz mał-
żeński. Tym razem 50-lecie po-
życia małżeńskiego obchodzili 
państwo Krystyna i  Ryszard 
Rossowie.

Małżonkowie poznali się w 1966 r. 
Pani Krystyna jest strzegomianką, 
a pan Ryszard przyjechał z Wiel-
kopolski. Praca w  jaroszowskich 
ZMO, wspólne dojazdy, a później 
randki, wypady do kina „MUZA” 
i potańcówki na basenach, zbliżyły 
ich do siebie. To był piękny czas, 
w  którym utwierdzili się w  prze-
konaniu, że resztę swojego życia 
chcą spędzić razem. Przed Bogiem 
sakramentu małżeństwa udzielił 
im i  błogosławił ks. Józef Kania 
w  kościele pw. Św. App Piotra 
i  Pawła 6 kwietnia 1969 r. Pani 
Krystyna zatrudniła się w  ZPPK 
w  Goczałkowie, a  p. Ryszard po 
odbyciu służby wojskowej roz-
począł pracę na prażalni, później 
Kamionce w Strzegomiu. Mieszkali 
u  rodziców p. Krystyny przy ul. 
Chopina, następnie – na obecnej 

ul. Paderewskiego. Kolejne miesz-
kanie to spółdzielcze M3 przy ul. 
Św. Anny, a obecnie mieszkają przy 
ul. Wesołej.

W  ich związku urodziło się 
dwoje dzieci Krzysztof i  Joanna. 
Małżonkowie pracowali w  syste-
mie zmianowym, dlatego wspólnie 
zajmowali się prowadzeniem domu 
i  wychowaniem dzieci. Każde 
z nich założyło swoją rodzinę, dając 
dziadkom wnuka Przemysława, 
który skradł ich serca. Ryszard 
Rossa od zawsze był społeczni-
kiem, angażował się i pełnił różne 
funkcje – m. in. był burmistrzem 
Strzegomia w latach 1990 – 1994 
i radnym Rady Miejskiej w Strze-
gomiu. Rodzina państwa Rossów 
to zgodne stadko, zawsze otoczone 
gronem wypróbowanych przyjaciół.

– Strzegom to miejsce, gdzie zro-
dziła się miłość i  wspólne życie na 
długie lata. Przy okazji jubileuszu 
chcemy wszystkim podziękować za 
wspólny czas, dzielenie się smutkiem 
i radościami, za to że zawsze byliśmy 
razem, aby pokonywać problemy jakie 
niesie codzienne życie – podsumował 
Ryszard Rossa. red

Granitowe granty dla NGO
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Nowości w
TV Strzegom
• Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

wraca do Strzegomia
• Nowy sprzęt dla elektroniczny dla 

strzegomskiej Policji
• XXI Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu
• Życzenia świąteczne od władz 

samorządowych Strzegomia i posła na 
Sejm RP – Ireneusza Zyski

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,

pod banerem WAŻNE)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Gmina Strzegom, po-
dobnie jak w  poprzed-
nich latach, włączyła się 
w  organizowane przez 
M i n i s t e r s t w o  I n f r a -
struktury i  Rozwoju we 
współpracy z  Urzędem 
Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
i  Telewizją Polską Dni 
Otwarte Funduszy Eu-
ropejskich w  dniach 11 
i 12 maja br.

Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich organizowane na terenie gmi-
ny Strzegom będą doskonałą okazją 
do zaprezentowania naszym miesz-
kańcom wybranych projektów, 
które zrealizowane zostały dzięki 
współfinansowaniu z funduszy eu-
ropejskich. Dzięki udziałowi gminy 
Strzegom w  Dniach Otwartych 
Funduszy Europejskich, o wysoko-
ści pozyskanych przez nas środków 
i  realizowanych projektach mogli 
się również dowiedzieć mieszkańcy 
Polski i Unii Europejskiej.

 PROGRAM:
11 maja 2019 r. (sobota), 
godz. 10:00 – 15:00: 
prezentacja i udostępnienie 
zwiedzającym Centrum 
Aktywności Społecznej 
"Karmel" w Strzegomiu,
ul. T. Kościuszki 2.
12 maja 2019 r. (niedziela), 
godz. 10:00 – 15:00: 
zwiedzanie Izby Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej – CAS „Karmel”, 
Strzegom, ul. T. Kościuszki 2.

Pod koniec roku planowany jest zakup nowego samochodu dla naszych funkcjonariuszy w systemie 50/50

Sprzęt komputerowy dla Policji
Zostaw samochód

poruszaj się rowerem

Kiedy kilka lat temu rozwią-
zano w  Strzegomiu Straż 
Miejską, gros obowiązków 
straży przejął Komisariat 
Policji w  Strzegomiu. Nic 
więc dziwnego, że lokal-
ny samorząd sukcesywnie 
wspiera działania policjan-
tów, tak by ich praca była 
jeszcze bardziej efektywna.

Kilka dni temu władze 
naszego miasta przekazały 
Policji sprzęt komputerowy 
(laptopy, drukarki i  nisz-
czarki), który ma przyśpie-
szyć codzienne obowiązki 
służbowe. Jeszcze w  tym 
roku znajdą się środki finan-
sowe na dodatkowe patrole 
policyjne – zwłaszcza na 
terenach sołectw. Pod koniec 
roku planowany jest zakup 
nowego samochodu w  sys-
temie 50/50.

– Jest  taka konieczność , 
by Policja działała szybciej 
i  skuteczniej dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców, stąd nasze 
wsparcie dla KP w  Strzego-
miu – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta. red

Od lewej: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta,
komendant KP Policji w Strzegomiu – Piotr Galicki, mł. aspirant – Rafał Gmyrek

i zastępca burmistrza Strzegomia – Wiesław Witkowski

– Dziękuję za Waszą aktywność i przyszłą pracę na rzecz swoich miejscowości – mówił burmistrz

Pierwsza narada
Pierwsza narada sołtysów po 
wyborach sołeckich odbyła 
się 16 kwietnia br. w  Urzę-
dzie Miejskim w  Strzego-
miu. O czym mówiono?

W  spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele władz gminy 
oraz nowo wybrani sołtysi 
wszystkich wsi. Narada była 
okazją do tego, aby opowiedzieć 
o planowanych i realizowanych 
przedsięwzięciach na terenach 
wiejskich oraz żeby podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym 

w  organizację i  uczestnictwo 
w tegorocznym Jarmarku Wiel-
kanocnym. Burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta szcze-
gólnie gorąco powitał osoby, 
które po raz pierwszy pełnią 
funkcje sołtysów. – Dziękuję za 
Waszą aktywność i to, że zdecy-
dowaliście się pracować na rzecz 
swoich miejscowości – mówił 
burmistrz. Przypomnijmy, że 
w  ostatnim wydaniu „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
podaliśmy wyniki wyborów 
sołeckich w naszej gminie.

STOP
wandalom!

Wandale  po raz kolejny dali 
o sobie znać w Strzegomiu. 
Tym razem podpalili drze-
wa na ul. Szarych Szeregów.

Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu podkreśla, że 

drzewa te podpalane są nie-
malże co roku. Szkoda, że nie 
wszyscy potrafią dbać o to, żeby 
nasza wspólna przestrzeń była 
bezpieczna i estetyczna. Ape-
lujemy więc do wandali o za-
przestanie podobnych działań, 
a do mieszkańców o czujność 
i zgłaszanie takich incydentów 
odpowiednim służbom.

Zbadaj swoje piersi!
Gmina Strzegom przystąpiła do 

realizacji programu dot. profilaktyki 
raka piersi pn. „Realizacja działań 
edukacyjnych oraz informacyjno-
-promocyjnych w celu zwiększenia 
zgłaszalności na badania profilak-
tyczne raka piersi w  subregionie 
wałbrzyskim”.

W  ramach tego programu za-
praszamy wszystkie chętne panie 
aktywne zawodowo z terenu gminy 
Strzegom (głównie po 50. roku 

życia) na spotkanie informacyjno-
-edukacyjne, które odbędzie się 7 
maja br. (wtorek) w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – początek o  godz. 17.00. 
Spotkanie poprowadzi personel 
medyczny Specjalistycznego Szpi-
tala im. dra Alfreda Sokołowskiego 
z Wałbrzycha. Personel medyczny 
będzie ponadto zachęcał panie do 
wykonywania bezpłatnych badań 
mammograficznych.

Szczegółowe informacje na plakatach i ulotkach,
które zostaną w najbliższym czasie rozpropagowane w naszej gminie.
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W  1992 r. budynki dawne-
go przedsiębiorstwa pań-
stwowego budowy maszyn 
w  Torgau przystosowano 
na pomieszczenia szkoł y 
kształcenia zawodowego.

Był to początek działalności 
tej placówki w naszym mieście 
partnerskim (szkoła im. Frie-
dricha Heimerera). Wraz ze 
zwiększającą się liczbą uczniów, 
6 lat później w 1998 r. szkołę 
przeniesiono do pięknie odre-
staurowanego budynku dawnej 
zbrojowni w  samym centrum 
miasta.

Urządzenie gabinetów klaso-
wych to w dużej mierze zasługa 
nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych, którzy – będąc fachow-
cami w swej branży  - pomagali 
przy renowacji obiektu i mieli 
istotny wpływ na wyposażenie 
pracowni klasowych. Przyjazne 
pomieszczenia klasowe, wyci-
szone szkolne korytarze, sala do 
zajęć sportowych, kawiarenka 
oraz piękny szkolny ogród stwa-
rzają przyjemną atmosferę dla 
uczniów i nauczycieli. Placówka 
tętni życiem i  słychać śmiech 

młodych ludzi, bo pozytywna 
energia udziela się wszystkim. 
Lokalizacja szkoły i  głęboko 
przemyślane przystosowanie 
budynku szkolnego do potrzeb 
uczniów – to wszystko sprawia, 
że warunki kształcenia zawodo-
wego  są wzorowe i o miejsce 
w  placówce ubiega się zawsze 
wielu chętnych.

Uczniowie mają szerokie 
możliwości zdobycia solidnego 
wykształcenia zawodowego, 
podpartego również wielo-
ma zajęciami praktycznymi. 
Placówka kształci przyszłych 
ergoterapeutów, opiekunów 
osób starszych, wychowawców 
szkolnych, pracowników opieki 
społecznej, asystentów społecz-
nych i  kuratorów, ale również 
i radców podatkowych oraz pra-
cowników sektora finansowego. 
Obecnie szkoły im. Heimerera 
działają w Bawarii i całej Sakso-
nii, i cieszą się niezmiennie dużą 
popularnością wśród uczniów.

Tekst:
Grit Lieper,

Heimerer Schulen
Tł. i red. w j. polskim:

D. Kuleba

WYDARZENIA

Okiem
monitoringu

31 marca br. w  nocy na ul. 
Paderewskiego doszło do kra-
dzieży prywatnej kamery. Po-
licja w  tej sprawie wszczęła 
dochodzenie.
2 kwietnia br. kierujący po-
jazdem ciężarowymi tir  na ul. 
Kościuszki nie zastosował się do 
znaku zakazu wjazdu pojazdom 
powyżej 10 t. Zapis z monito-
ringu został przesłany do Policji.
3 kwietnia o godz. 11:15 patrol 
Policji został skierowany do 
miejskiego parku „Strzegom-
skie Planty”, gdzie mężczyzna 

spożywał alkohol, a  po jego 
wypiciu położył się na ławce.
15 kwietnia br. o  godz. 11:00 
na terenie przystanku autobu-
sowym ul. Leśnej interwenio-
wał patrol Policji do młodego 
mężczyzny, który dziwnie się 
zachowywał w  stosunku do 
osób oczekujących na busy.
16 kwietnia br. ok. godz. 14:15 
w  parku przy ul. Krótkiej in-
terweniował patrol Policji do 
mężczyzny, który spożywał 
alkohol, a  wypalone papierosy 
wyrzucał w trawę.

Dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Gminy place zabaw co roku przechodzą przegląd i konserwację

Bezpiecznie dla dzieci

Place zabaw w  gminie 
Strzegom są systematycz-
nie poddawane pracom 
konser watorskim tak, 
żeby jak najlepiej służyły 
najmłodszym mieszkań-
com naszej gminy oraz 

aby przede wszystkim były 
bezpieczne.

Place zabaw obecnie są 
w  trakcie napraw kon-
serwatorskich po okresie 
zimowym. Stopniowo wy-
mieniane są uszkodzone 

elementy poszczególnych 
urządzeń na placach zabaw. 
W Morawie zamontowa-
no nowy ślizg, w Granicy 
wymieniono uszkodzo-
ny element w  huśtawce, 
a  w  Stanowicach zamó-

wiono nowe siedzisko huś-
tawkowe. Wymieniane są 
także elementy drewniane. 
W maju w piaskownicach 
zostanie wymieniony pia-
sek, a od czerwca nastąpi 
malowanie placów zabaw.

Działania projektowe winny 
mieć na celu zwiększenie inten-
sywności współpracy instytucji 
i społeczności w regionie przy-
granicznym, co jest zakresem 
na tyle szerokim, że można do-
finansować różne ciekawe i nie-
szablonowe pomysły i  przed-
sięwzięcia, prowadzące do 
wzajemnego poznania, 
nawiązania i rozwija-
nia współpracy po-
między podmiotami 
polskimi i czeskimi, 
w tym organizacjami 
pozarządowymi.

W  ramach projektu 
mogą być realizowane tak-
że przedsięwzięcia inwestycyjne 
towarzyszące działaniom niein-
westycyjnym, które mają charak-
ter uzupełniający i są niezbędne 
do realizacji celów projektu.

Wartość składanego mikro-
projektu: 2 – 20 tys. euro. Po-
ziom dofinansowania: 90% 
(85% środków europejskich + 
5% środków z budżetu państwa). 
Czas trwania mikroprojektu 

co do zasady nie powinien 
przekroczyć 12 miesięcy (mak-
symalnie może wynosić 18 
miesięcy). Termin składania 
wniosków o  dofinansowanie 
upływa 30.05.2019 r.

Szczegóły i informacje o moż-
liwościach finansowania mi-

kroptojektów można uzyskać 
na stronie Stowarzy-

szenia Gmin Polskich 
Euroregionu Glacen-
sis www.euroregion-
-glacensis.ng.pl .

M o ż l i w e  j e s t 
też konsultowanie 

pomysłów na mikro-
projekt w  Regionalnym 

Punkcie Kontaktowym Progra-
mu INTERREG V-A  Repu-
blika Czeska – Polska osobiście 
(Park Wielokulturowy Stara 
Kopalnia – Centrum Nauki 
i  Sztuki w  Wałbrzychu, ul. 
Wysockiego 29, budynek nr 8, 
I piętro) bądź telefonicznie (nr 
tel. 74 667 09 90, 74 667 09 
91) lub elektronicznie (e-mail: 
rpk@dolnyslask.pl).

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H  M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ?

Kształcenie zawodowe w Torgau
Dofinansują Twój projekt!
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ra-
mach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
prowadzi nabór wniosków o  dofinansowanie na zadania 
wpisujące się tematycznie w Oś Priorytetową 4 „Współpraca 
instytucji i społeczności”.

Również i uczniowie z gminy Strzegom mają możliwość kształcenia 
zawodowego w  tej szkole. Podstawą jest oczywiście biegła znajo-
mość języka niemieckiego. Kolejne „Drzwi Otwarte” w  listopadzie, 
a  później w  marcu przyszłego roku. Bliższych informacji na temat 
placówki oraz terminu „Drzwi Otwartych” udziela sekretariat szkoły 
drogą e-mailową: torgau@heimerer.de. Adres placówki: Schloßstr. 26, 
04860 Torgau, Niemcy, www.heimerer.de

Wsparcie dla osób potrzebujących
Kto chce wyjść z  alkoho-
lizmu, nie pozostaje sam. 
Poniżej podajemy adresy 
instytucji, które oferują sze-
roko rozumiane wsparcie.
1. Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych przyjmuje codziennie 
od poniedziałku do piątku: po-
niedziałek 8:00 – 16:00, wtorek 
8:00 – 17:30, środa 8:00 – 16:00, 
czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 
– 14:30, Urząd Miejski Strzegom, 
Rynek 38, tel. 74 856-05-66;

2. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przyjmuje codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30, Strzegom, ul. 
Armii Krajowej 23;
3. Grupa Samopomocowa 
AA „Krokus” – w każdą środę 
o godz. 17:00 mityng dla osób 
uzależnionych. W  pierwszą 
środę każdego miesiąca mityng 
otwarty o godz. 17.00; Strze-
gom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny).
4. Klub Abstynenta „Arka” 
zaprasza we wtorek w  godz. 

17.00 – 19.00 i   w  środę 
w godz. 17.00 – 19.00, Strze-
gom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny).
5. Grupa motywacyjna dla 
osób z problemem alkoholo-
wym i narkomanii przyjmuje 
w  środę w godz. 15.30 – 18.30 
i w czwartek w godz. 15.30 – 
18.30, Strzegom, pl. Jana Pawła 
II (Dom Parafialny). Udziela 
pomocy w zakresie:
• zwiększenia świadomości 

na temat problemu al-
koholowego, narkomanii, 

lekomanii i tytoniu,
• zwiększenia motywacji do 

podjęcia leczenia w tych za-
kresach oraz opieka nad oso-
bami opuszczającymi zakłady 
lecznictwa odwykowego,

• prowadzenia warsztatów za-
pobieganie nawrotom choro-
by alkoholowej innych według 
potrzeb, rozmowy indywidu-
alne oraz pomoc w rozwiązy-
waniu życiowych problemów,

• budowanie motywacji do 
dalszego utrzymania absty-
nencji i trzeźwości

• przeprowadzania sesji ro-
dzinnych na życzenie klienta.

6. Grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych i  ofiar 
przemocy w  rodzinie przyj-
muje w środę w godz. 15.30 – 
18.30, Strzegom, pl. Jana Pawła 
II (Dom Parafialny). Udziela 
pomocy w zakresie:
• udzielania wsparcia ofiarom 

przemocy domowej, współ-
uzależnionym DDA i DDD,

• rozwiązywania doraźnych 
ż yc iowych prob lemów 
w/w osób,

• doraźnej pomocy prawnej, 
administracyjnej, eduka-
cyjnej, rozmów terapeu-
tycznych, resocjalizacyjnych 
kształtujących prawidłowe 
postawy społeczne,

• prowadzenia sesji rodzin-
nych, pojednawczych oraz 
interwencji rodzinnych.

7. Grupa samopomocowa 
Al-anon – każdy poniedziałek 
godz. 19.00. Mityng otwarty 
w trzeci poniedziałek każdego 
miesiąca; Strzegom, pl. Jana 
Pawła II (Dom Parafialny).
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Życzenia świąteczne
z Podhajec na Ukrainie

Nasi wschodni sąsiedzi z Ukra-
iny – w tym mieszkańcy Podhajec 
– obchodzą Święta Wielkanocne 
tydzień później od Polaków – 28 
kwietnia br. W  związku z  tym 
publikujemy życzenia, które zło-
żyła wszystkim naszym miesz-
kańcom Tatiana Władimirowna 
Lewkowicz, mer naszego miasta 
partnerskiego.

To bardzo miły gest skiero-
wany do mieszkańców naszej 
gminy. My również składa-
my naszym sąsiadom życzenia 
zdrowia i  wszelkiej pomyślno-
ści, wielu błogosławieństw od 
Zmartwychwstałego Chrystusa 
i wszystkiego, co najlepsze. Wiele 
słońca i radości…

Drodzy mieszkańcy gminy Strzegom!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam Wam 

z serca płynące życzenia. Jak co roku te radosne święta budzą w nas 
radość i nadzieję. Wśród wielu problemów i trudności, z którymi 
borykamy w życiu codziennym, Wielkanoc daje nam wiarę i siłę. 
Niech w te dostojne święta nasze serca wypełnią dobre i pozytywne 
uczucia:  miłość, nadzieja, a my – abyśmy chcieli i potrafili dzielić 
się szczęściem i  dobrem z  drugim człowiekiem. Życzę państwu 
i państwa bliskim, by te ciepłe wiosenne dni pełne budzącego się 
życia były czasem rodzinnego ciepła. Niech dobry Bóg podaruje 
wam miłość, radość, spokój i długie lata życia. Życzę wszystkim 
zdrowia, Bożego Błogosławieństwa i pokoju.

Chrystus Zmartwychwstał!
Mer

miasta partnerskiego Podhajce 
Tatiana Władimirowna Lewkowicz

Marcin: Witam panie bur-
mistrzu! Proszę o informację, 
kiedy w  końcu ruszy długo 
oczekiwana przebudowa po-
dwórka pomiędzy ulicami 
Bohaterów Getta a  Świd-
nicką? Przypominam, że już 
dwukrotnie głosowaliśmy na 
ten projekt w Budżecie Oby-
watelskim i  dwukrotnie ten 
projekt wygrał. Pozdrawiam.

Jeszcze w maju będzie ogło-
szony przetarg. Niestety jako 
ostatni, ale pierwszeństwo 
mają inwestycje dotowane, na 
które otrzymujemy dofinan-
sowanie. Dziękuję, że państwo 
głosujecie w Budżecie Obywa-
telskim i wygrywacie, bo uła-
twia mi to realizację waszych 
oczekiwań. Zainteresowanie 

Budżetem Obywatelskim w 
naszym mieście jest znikome, 
ale państwo jesteście tego za-
przeczeniem. Zadanie będzie 
zrealizowane.

Alex: Witam panie burmi-
strzu! Pytanie jakie chcę do 
pana skierować jest następują-
ce: kiedy ruszy remont ul. Bu-
kowej tak hucznie zapowiada-
ny w państwa kampanii wybor-
czej? Dodam, że ostatnie prace 
były wykonywane w latach 80. 
Nie mówię tu o  okresowym 
łataniu i uklepywaniu przysło-
wiowym gumowcem.  Proszę 
o odpowiedź. Pozdrawiam.

Od wyborów minęło dopiero 
pół roku. Zostało 4,5 roku. 
Proszę cierpliwie czekać.

Piotr: Panie burmistrzu, 
mieszkam przy ul. Kocha-
nowskiego. 13 kwietnia ktoś 
podje ż dż ał  ki lkakrot nie 
pod nasz śmietnik i  wyrzu-
cał śmieci. Zrobiłem kilka 
zdjęć i  przesłałem na adres  
e-mailowy SM. Proszę o wpły-
nięcie na zarząd spółdzielni 
o  jak najszybsze zamonto-
wanie boksów, gdyż na ul. 
Kochanowskiego powoli robi 
się wysypisko. Zdjęcia są do 
wglądu u  pani prezes SM. 
Wiem, że ma pan z  nią kon-
takt. Pozdrawiam.

23 kwietnia 2019 r. w trak-
cie spotkania przekazałem 
sprawę pani prezes Spół-
d z i e l n i  M i e s z k a n i o w e j 
w Świebodzicach.

Mieszkańcy pytają
Burmistrz odpowiada
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Wszyscy, którzy przybyli na jarmark mieli okazję spróbować przepysznych ciast, smacznego żurku, czy wspaniałych domowych wędlin.                                    Wyeksponowano ponadto piękne ozdoby świąteczne, urokliwe wianki, wielkanocne palmy, pisanki…

Niedziela Palmowa w  Strzegomiu stała pod znakiem 
kolejnej edycji „Jarmarku Wielkanocnego”, który za-
chwycił nie tylko samych mieszkańców, ale też gości 
spoza naszej gminy.

Przed jarmarkiem tradycyjnie odbyło się poświęcenie palm 
wielkanocnych przed kościołem pw. św. Barbary i msza św. 
w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu.

Na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 
pięknych i kolorowych stoiskach – wyeksponowano ozdoby 
świąteczne, urokliwe wianki, wielkanocne palmy, pisanki oraz 
inne wytwory strzegomskich rękodzielników. Jak co roku 
dużym zainteresowaniem cieszyły się potrawy przygotowane 
przez poszczególne sołectwa. Wszyscy, którzy przybyli na 
jarmark mieli okazję spróbować przepysznych ciast, smacznego 
żurku, czy wspaniałych domowych wędlin.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z  tej pięknej, 
kolorowej i radosnej imprezy. red

Wielkanocny
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Wszyscy, którzy przybyli na jarmark mieli okazję spróbować przepysznych ciast, smacznego żurku, czy wspaniałych domowych wędlin.                                    Wyeksponowano ponadto piękne ozdoby świąteczne, urokliwe wianki, wielkanocne palmy, pisanki…

JARMARK za nami

Gośćmi strzegomskiego 
jarmarku były  m.in. 
posłanki na Sejm RP: 
Monika W ielichow-
ska i Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka. Naszą im-
prezę odwiedził również 
wicewojewoda dolnoślą-
ski – Kamil Krzysztof 
Zieliński oraz złoty me-
dalista w  skoku o  tycz-
ce mężczyzn z  igrzysk 
olimpijskich w Moskwie 
(1980) – Władysław 
Kozakiewicz.
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Święta Wielkiej Nocy mają wiele pięknych akcentów, a niektóre z nich poznały nasze maluchy w bibliotece, gdzie świetnie się bawiły

Wielkanocna niespodzianka
W  Oddziale Dziecięco-
-Młodzieżowym Biblioteki 
Publicznej w  Strzegomiu 
odbyło się spotkanie dla  
najmłodszych pt. „Wielka-
nocna Niespodzianka”. 

12 kwietnia br. dzieci przy 
pomocy chusty animacyjnej 
bawiły się w balonika, powta-
rzając wierszyk za bibliotekar-
ką, w  takt muzyki zatańczyły 
z kolorowymi woalami i zbie-
rały zajączki, które rozbiegły 
się po łączce.

Następnie miały za zada-
nie dokleić małego baranka 
do dużego baranka. Pięknie 
ubrały też drzewko w  kolo-
rowe pisanki. Na zakończe-
nie dzieci wykonały pisanki 
techniką 3D przy pomocy 
makaronu, które pomalowały 
kolorowymi farbami.

To były niezwykłe chwile 
pełne świątecznej atmosfery 
i magicznych tradycji. Dzieci 
były zachwycone przygoto-
wanymi dla nich atrakcjami.

To już drugi ogólnopolski sukces naszego Mikołaja. Gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!

Sukces młodego poety z Goczałkowa

Warunkiem udziału w  kon-
kursie było nadesłanie 3 wierszy 
– dwóch o dowolnej tematyce 
i jednego na stulecie niepodle-
głości Polski. Konkurs był orga-
nizowany przez Młodzieżowy 
Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
a  jego finał z  udziałem gości 
specjalnych: literaturoznawcy 
dra hab. Marcina Czerwiń-
skiego oraz pieśniarza Dawida 
Gębali odbył się 16 kwietnia 

2019 r. w klubie literacko-mu-
zycznym „Proza” we Wrocławiu. 
Wiersze laureatów wyrecy-
towała młoda aktorka, Julia 
Walczak. Mikołaj zajął w tym 
konkursie I  miejsce w  kate-
gorii 10-12 lat. Jeden z  jego 
wierszy został opublikowany 
w specjalnym wydaniu „ECHA 
z MDK-A”. To już drugi ogól-
nopolski sukces tego ucznia. 
Gratulujemy!

„Weź słowo do ręki” to ogólnopolski konkurs poetycki 
skierowany do dzieci i młodzieży od dziesiątego do dwu-
dziestego roku życia z podziałem na trzy kategorie wieko-
we, w którym duży sukces osiągnął Mikołaj Ślemp, uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie.

Kiedy  jesienny wieczór
zatapia swe palce w moich myślach,
zaglądam do pudełka wspomnień.

Odgarniam na bok
zaschnięte kwiaty, muszle szumiące

i kartki z wakacji

Atlas historyczny
p o g r a n i c z a

Informujemy, że w Bi-
bliotece Publicznej Mia-
sta i  Gminy Strzegom 
dostępny jest Atlas Hi-
storyczny Euroregionu 
Glacensis, zawierający m. 
in. przedruki starych map 
z różnych okresów histo-
rycznych obejmujących 
dzisiejsze pogranicze pol-
sko-czeskie.

Zachęcamy zaintereso-
wane osoby do wypoży-
czania atlasu lub korzy-
stania z niego w czytelni 
biblioteki przy ul. Świd-
nickiej 21-23.

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl   fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 

wyświetlane w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 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.

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:

C o  w  k i n i e  S C K ?
27.04 godz. 1600 – „Kapitan Marvel” DUBBING, 3D
27.04 godz. 1830 – „Ciemno, prawie noc” FILM POLSKI
28.04 godz. 1600 – „Kapitan Marvel” DUBBING, 3D
28.04 godz. 1830 – „Ciemno, prawie noc” FILM POLSKI
04.05 godz. 1600 – „Dumbo” DUBBING
04.05 godz. 1830 – „Całe szczęście” FILM POLSKI
05.05 godz. 1600 – „Dumbo” DUBBING
05.05 godz. 1830 – „Całe szczęście” FILM POLSKI
08.05 godz. 1600 – „Całe szczęście” FILM POLSKI

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

KONKURS kinowy
Jaki tytuł nosi polski dramat w reżyserii 

Jacka Borcucha, w którym główną rolę zagrała 

Krystyna Janda? Premiera filmu nastąpi 10 maja br.

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!
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C z y s t e  M i a s t o  w  M o i c h  ręk a c h
w w w . c z y s t y s t r z e g o m . p l

W zielonym kontenerze leżą  szklane talerze.
Żółty kosz z odpadami  - po brzegi wypchany 
plastikami i metalami. 
Bioodpady? Łatwe gierki - fusy, kwiatki i obierki. 
I to wszystko w brąz kolorze- 
bo inaczej być nie może.
Czarny kosz jest zamieszany - 
z niego nic  nie odzyskamy  :(
I pamiętam o każdej dnia porze  - papierowe śmieci 
do niebieskiego kosza włożę!

Już 11 maja br. odbędzie się 
33. edycja Ogólnopolskich 
Biegów Przełajowych „Bieg 
Pamięci” Rogoźnica-Gross-
-Rosen 2019.

Zgłoszenia do biegów przyj-
mowane są do 8 maja br. w Po-
wiatowym Zrzeszeniu LZS 
w  Świdnicy: e-mail: izs@lzs.
info.pl lub tel. 607 13 30 24.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na 
„Bieg Pamięci”

PROGRAM
BIEGÓW

9:00 – 10:10 
zwiedzanie Muzeum 

Gross-Rosen

10:15 
złożenie wiązanek pod 

pomnikiem mauzoleum

10:30 
start sztafety z muzeum

10:55 
zapalenie ognia 

olimpijskiego przy obelisku 
w parku w Rogoźnicy

11:00 
rozpoczęcie biegów 

w systemem krokowym

ok. godz. 14:30 
uroczyste zakończenie 

imprezy

„Rajd Arado” w Strzegomiu!

Tegoroczna edycja 
Rajdu Arado zakłada 

realizację cyklu widowisk 
i pokazów historycznych 
w okresie od 1 do 5 maja. 

Według planu przed-
sięwzięcia na szlaku 

rajdowym znalazły się 
m.in.: Wrocław, Kowary, 
Karpacz, Jelenia Góra, 

Osada Śnieżka, Ka-
mienna Góra, Lubawka, 

Wieśnica i Strzegom.

To będzie duża gratka dla 
fanów imprez militarnych 
o  charakterze historyczno-
-edukacyjnym!

W dniach 4 i 5 maja br. za-
praszamy wszystkich na strze-
gomski Rynek, gdzie odbędzie 
się kolejna edycja największego 
wydarzenia edukacyjnego – hi-
storycznego w  Polsce – Rajd 
Arado.

 PROGRAM:
4 maja (sobota)
20:30 – 22:00 – prezentacja 
pojazdów na Rynku

5 maja (niedziela)
10:00 – 15.00 – prezentacja 
pojazdów na Rynku
13:00 – inscenizacja batali-
styczna



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom10 26 kwietnia 2019SPORT

Podczas czterech dni jeźdźcy z 21 krajów zmierzyli się w 6 konkursach międzynarodowych i 5 krajowych

Wyjazd na zawody judoków AKS-u Strzegom mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom

Holender najlepszy

Reprezentant Holandii pro-
wadzenie objął już po pró-
bie ujeżdżenia, cross pokonał 
bez błędów na przeszkodach, 
z przekroczeniem normy czasu, 
ale to niedzielna próba sko-
ków przez przeszkody i czysto 
przejechany parkur w  bardzo 
dobrym stylu potwierdziły 
fantastyczną formę tej pary 
i  zagwarantowały pierwsze 
miejsce na podium. Na drugiej 
pozycji uplasował się Japończyk 
Yoshiaki Oiwa dosiadający 
konia Calle 44. Trzecią loka-
tę zajęła Austriaczka Katrin 
Khoddam-Hazrati na klaczy 
Oklahoma 2, która po próbie 
skoków awansowała z  piątego 
miejsca. Polacy poza pierwszą 
dziesiątką. Najlepszy występ za-
liczył Mariusz Kleniuk na Wi-
nonie – klaczy polskiej hodowli. 
Para ukończyła konkurencję na 
11. pozycji.

W  otwierających sezon 
WKKW w  Polsce, zawodach 
Strzegom Spring Open wystar-
towało niemal 250 zawodników 
z całego świata, w tym z Japonii 
i  Chin. Podczas czterech dni 
jeźdźcy z  21 krajów zmierzy-
li się w  sześciu konkursach 
międzynarodowych i  pięciu 
krajowych o  różnym stopniu 
trudności, a przez morawski hi-
podrom przegalopowało niemal 
350 wierzchowców.

red

Tim Lips z Holandii na 13-letnim koniu Bayro zdeklaso-
wał rywali w klasie CCI4*-S, najwyższym rangą konkursie 
rozgrywanym podczas zawodów Strzegom Spring Open 
(WKKW ), które odbyły się na hipodromie w  Morawie 
w dniach 5-7 kwietnia br.

W konkursie trzech 
krótkich gwiazdek 

zwyciężył
Mateusz Kiempa 

na 10-letniej klaczy 
Libertina.

Dzieci z Tatami 
z medalami

Judocy strzegomskiego klubu 
Tatami walczyli 7 kwietnia br. w 
Obornikach Śląskich w 7. edycji 
turnieju "OKAMI CUP". Or-
ganizatorem zawodów był klub 
Judo Wilki Oborniki Śląskie. 
Turniej rozegrany został na 
pięciu matach, a w zawodach 
rywalizowało prawie 600 ju-
doków z Polski i Czech z 33 
klubów.

Pierwsze miejsca zdobyli: 
Maja Jeziorska, Zuzanna Je-
ziorska, Paweł Topa, Adrian 
Heil i Dawid Kamiński. Dru-
gie miejsce wywalczyła Anna 
Kubacka. Najniższe miejsce na 
podium zajęli: Bernard Bodnar 
oraz Katja Kubicka. Duże 
gratulacje dla wszystkich dzieci 
i trenera Andrzeja Rozwałki.

red

Projekt, wyjazd i udział w zawodach mógł zostać zrealizowany 
dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom.

Wyjazd na zawody judoków AKS-u Strzegom mógł się odbyć 
dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom.

Pracowity weekend judoków AKS-u
W sobotę, 13 kwietnia br. odbyły się dwa turnieje judo w kategorii 
dzieci. Grupa licząca siedmiu zawodników pod opieką trenera 
Krzysztofa Poterały i  Pawła Lasoty wyjechała na zawody judo 
do zaprzyjaźnionego klubu z Austrii do miejscowości Rohrbach.

W  turnieju wzięły udział klu-
by z  Niemiec, Czech i  Polski, 
którą reprezentowała sekcja judo 
AKS-u  Strzegom. Co roku tur-
niej stawia przed zawodnikami 
duże wymagania. Zawodnicy ze 
Strzegomia zdobyli trzy medale: 
Złoty medal wywalczyła Urszula 
Strzelecka w  kat. +48 kg oraz 

brązowy medal w  kat. – 48 kg. 
Drugi brązowy krążek zdobył 
Gracjan Maciejewski. Tuż za 
podium uplasowali się: Karol 
Górski, Kacper Gębala, Amelia 
Pietkiewicz, Nina Romanow-
ska i  Maja Oleksyk. Gratulacje 
dla zawodników oraz serdeczne 
podziękowania dla Sławomira 

Majstrzyka – tłumacza w podró-
żach za granicę.

W  tym samym dniu w  Sławie 
odbył się III Sławski Turniej Judo 
Dzieci. 12-osobowa ekipa ze Strze-
gomia – pod wodzą trenera Józefa 
Smotera – stanęła do boju na tata-
mi. Turniej zgromadził ponad 200 
zawodników z 13 klubów z Wiel-
kopolski, Lubuskiego i  Dolnego 
Śląska. Po stoczeniu dobrych po-
jedynków wszystkie dzieci z AKS-
-u  stanęły na podium. Pierwsze 
miejsca zajęli: Wojciech Rasławski, 

Oliwier Kubanek, Aleksandra 
Morytko, Jakub Zalas, Dariusz 
Kuś i  Bartek Górski. Srebrne 
medale wywalczyli: Julia Jaworska, 
Leopold Bartosik i Olivia Piątek. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęli: Gabriella Gołębczyk, 
Maximilian Gnitecki i  Tymon 
Pasławski. Bartek Górski został 
najlepszym technikiem zawodów 
w grupie dzieci rocznik 2010-2011, 
wygrywając cztery pojedynki przed 
czasem. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom oraz trenerowi. red

W Y N I K I  P I Ł K A R S K I E

IV LIGA PIŁKARSKA – ZACHÓD
(AKS GRANIT STRZEGOM S. A.)

KLASA A – GRUPA WAŁBRZYCH I
(UNIA JAROSZÓW, HERBAPOL STANOWICE)

KLASA B – GRUPA WAŁBRZYCH I
(AKS II STRZEGOM, SOKÓŁ KOSTRZA)

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS – Orla Wąsosz 1:0
Apis Jędrzychowice – AKS 3:1 (pierwsza porażka w sezonie)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Podgórze Wałbrzych – Unia 3:2 Włókniarz Głuszyca – Unia 3:1
Unia Bogaczowice – Herbapol 0:3 Herbapol – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 2:2

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS II Strzegom – LKS Marcinowice 1:2 Zieloni Mokrzeszów – AKS II 7:2
Grom Panków – Sokół 0:1 Sokół – Błyskawica Kalno 3:2

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A. 20 51

2. Chrobry II Głogów 20 51

3. Apis Jędrzychowice 20 44

4. Odra Ścinawa 19 38

5. Karkonosze Jelenia Góra 20 33

6. Górnik Złotoryja 19 31

7. Stal Chocianów 20 30

8. Orkan Szczedrzykowice 20 26

9. Orla Wąsosz 20 24

10. Sparta Rudna 19 23

11. Prochowiczanka Prochowice 19 20

12. BKS Bobrzanie Bolesławiec 20 20

13. Sparta Grębocice 20 16

14. Włókniarz Mirsk 19 11

15. Victoria Ruszów 19 5

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 19 49

2. Herbapol Stanowice 19 45

3. Górnik II Wałbrzych 19 39

4. Victoria Świebodzice 19 36

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 19 33

6. Włókniarz Głuszyca 19 32

7. KS Walim 19 28

8. Darbor Bolesławice 19 26

9. Zagłębie Wałbrzych 19 24

10. Sudety Dziećmorowice 19 23

11. Błękitni Słotwina 19 20

12. Czarni Wałbrzych 19 18

13. Unia Bogaczowice 19 14

14. Podgórze Wałbrzych 19 14

15. Iskra Witków Śląski 19 14

16. Unia Jaroszów 19 10

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zieloni Mrowiny 17 45

2. LKS Marcinowice 17 41

3. Sokół Kostrza 17 31

4. MKS II Szczawno Zdrój 17 30

5. Zieloni Mokrzeszów 17 29

6. Nysa Kłaczyna 17 28

7. Zryw Łażany 17 27

8. LKS Piotrowice Świdnickie 17 26

9. AKS II Strzegom 17 22

10. Płomień Dobromierz 17 21

11. Błyskawica Kalno 17 19

12. Tęcza Bolesławice 17 12

13. Grom Panków 17 11

14. Huragan Olszany 17 1

źródło: www.90minut.pl
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ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O.  W STRZEGOMIU
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

Burmistrz Strzegomia informuje

NA ODDANIE W NAJEM GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STRZEGOM.
PRZEDMIOTEM PRZETARGU SĄ GRUNTY:

1. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 
33 m2, położonej w Strzego-
miu przy ul. Mickiewicza 2, 
z  przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastrono-
miczną, rozrywkową, ozna-
czoną na szkicu jako nr 1, 
z  możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 400 V 
i wody z podlicznikami (opła-
ta zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc). 
Oddanie w  najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 21 
czerwca do 31 sierpnia 2019 
roku. Przetarg odbędzie się 
30 maja 2019 roku, o godz. 
9:00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów 
na kwotę 25,00 zł/m2 mie-
sięcznie netto. Do ustalonej 
w  przetargu stawki czynszu 
zostanie doliczony obowią-
zujący podatek VAT. Oprócz 
czynszu najemca będzie ob-
ciążony opłatą za: podatek od 
nieruchomości, wywóz odpa-
dów komunalnych, opłatą za 
energię elektryczną i dostawę 
wody według zużycia. Mi-
nimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Wadium 
dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 700 zł.

2. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 
25 m2, położonej w Strzego-
miu przy ul. Mickiewicza 2, 
z  przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastrono-
miczną, rozrywkową ozna-
czoną na szkicu jako nr 2, 
z  możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230 V 
(do 3000 W) z podlicznikiem 
(opłata zgodnie z  obowią-
zującymi cenami na dany 
miesiąc). Oddanie w  najem 
nastąpi na czas oznaczony tj. 
od 21 czerwca do 31 sierpnia 
2019 roku. Przetarg odbę-
dzie się 30 maja 2019 roku, 
o  godz. 9:30 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29. Ustala się 
stawkę wywoławczą czynszu 
za najem gruntów na kwotę 
25,00 zł/m2 miesięcznie net-
to. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomo-
ści, wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą za energię 
elektryczną według zużycia. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Wadium 
dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 500 zł.

3. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 
12 m2, położonej w Strzego-
miu przy ul. Mickiewicza 2, 
z  przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastrono-
miczną, rozrywkową ozna-
czoną na szkicu jako nr 3, 
z  możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230 V 
(do 3000 W) z podlicznikiem 
(opłata zgodnie z  obowią-
zującymi cenami na dany 
miesiąc). Oddanie w  najem 
nastąpi na czas oznaczony tj. 
od 21 czerwca do 31 sierpnia 
2019 roku. Przetarg odbę-
dzie się 30 maja 2019 roku, 
o  godz. 10:00 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29. Ustala się 
stawkę wywoławczą czynszu 
za najem gruntów na kwotę 
25,00 zł/m2 miesięcznie net-
to. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomo-
ści, wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą za energię 
elektryczną według zużycia. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Wadium 
dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 300 zł.

4. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 
12 m2, położonej w Strzego-
miu przy ul. Mickiewicza 2, 
z  przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastrono-
miczną, rozrywkową ozna-
czoną na szkicu jako nr 4, 
z  możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230 V 
(do 3000 W) z podlicznikiem 
(opłata zgodnie z  obowią-
zującymi cenami na dany 
miesiąc). Oddanie w  najem 
nastąpi na czas oznaczony tj. 
od 21 czerwca do 31 sierpnia 
2019 roku. Przetarg odbę-
dzie się 30 maja 2019 roku, 
o  godz. 10:30 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29. Ustala się 
stawkę wywoławczą czynszu 
za najem gruntów na kwotę 
25,00 zł/m2 miesięcznie net-
to. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomo-
ści, wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą za energię 
elektryczną według zużycia. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Wadium 
dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 300 zł.

5. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o  pow. 
2 m2, położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 5, z  możliwo-
ścią podłączenia energii elek-
trycznej 230 V (do 1200 W), 
opłata ryczałtowa naliczana 
od zdeklarowanej mocy urzą-
dzeń odbiorczych i cen energii 
elektrycznej w  danym miesią-
cu. Oddanie w  najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 21 
czerwca do 31 sierpnia 2019 
roku. Przetarg odbędzie się 
30 maja 2019 roku, o  godz. 
11:00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 25,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: po-
datek od nieruchomości, wywóz 
odpadów komunalnych, opłatą 
za energię elektryczną według 
zadeklarowanej mocy urządzeń 
odbiorczych. Minimalna stawka 
przebicia wynosi 0,01 zł/m2. 
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 40 zł.

6. część działki niezabudowanej 
nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 
6 m2, położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczonej na 
szkicu jako nr 6 bez możli-
wości podłączenia mediów. 
Oddanie w  najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 21 
czerwca do 31 sierpnia 2019 
roku. Przetarg odbędzie się 
30 maja 2019 roku, o godz. 
11:30 w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29. Ustala się stawkę wy-
woławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 25,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości 
i wywóz odpadów komu-
nalnych. Minimalna stawka 
przebicia wynosi 0,01 zł/m2. 
Wadium dla wyżej wymienio-
nej działki wynosi – 120 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. 
z o. o. w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto:SANTANDER BANK POLSKA S.A. O / Strzegom 
nr 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu. 
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, 
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Osoba przystępująca 
do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument 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 
notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie do 14.06.2018 r. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek wadium. Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń 
na rzecz osób trzecich. Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszyst-
kich zainteresowanych do oglądania w dniu 20 maja 2019 roku, w godzinach od 10:00 do 11:00 
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy można uzyskać w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 74 8551696.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

ZAPRASZAMY!

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z  dnia 21 sierpnia 
1997 r. o  gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2204 z  późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do oddania 
w najem (dzierżawę) zgodnie 

z Zarządzeniem  Nr: 102/B/2019, 
103/B/2019, 104/B/2019, 105/B/2019, 
106/B/2019, 107/B/2019, 108/B/2019, 
109/B/2019, 110/B/2019, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 
23 kwietnia 2019 roku.

***
Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z  dnia 21 sierpnia 
1997 r. o  gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204 z  późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu Rynek 38, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 96/B/2019 Bur-
mistrza Strzegomia z  dnia15 
kwietnia 2019 r.

***
Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 
z  późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu Rynek 
38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z  Zarządzeniem Nr 80/B/2019 
Burmistrza Strzegomia z  dnia 
3 kwietnia 2019 r.

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych
Komu przysługuje zniżka 
w opłacie za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
Zniżka w opłacie za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielo-
dzietne. Przez rodzinę wielo-
dzietną rozumie się rodzinę, 
w której rodzic (rodzice) mają 
na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci;
1. w wieku do ukończenia 18 

roku życia
2. w wieku ukończenia 25 roku 

życia – w  przypadku gdy 
dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 wrze-
śnia następującego po 
końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do koń-
ca roku akademickiego- 
w którym jest planowane 
ukończenie nauki;

3. bez ograniczeń wiekowych 
– w  przypadku dzieci legity-
mujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności.

Od kiedy należy się zniżka:
Zniżka przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym 
właściciel złoży deklarację.

Jaka jest wysokość zniżki
Wysokość zniżki to 15% kwoty 
opłaty miesięcznej od każdej 
rodziny wielodzietnej.

Aby rodzinie została przyzna-
na zniżka w opłacie należy:
1. złożyć nową deklarację, 

która będzie zawierała 
dane o  zamieszkiwaniu 
na danej nieruchomości 
rodziny wielodzietnej wraz 
z  wypełnionym załączni-
kiem, którego wzór znaj-
duje się w uchwale nr 20/19 
Rady Miejskiej w  Strzego-
miu z dnia 13 marca 2019r. 
(Druk będzie można pobrać 

ze strony internetowej oraz 
w urzędzie miejskim w pok. 
15 i 16);

2. jeżeli rodzina będzie wła-
ścicielem lokalu w budynku 
wielolokalowym – wspólno-
ty, spółdzielnie, załącznik 
do deklaracji należy zło-
żyć do zarządcy, zarządu, 
administratora, spółdziel-
ni. Na podstawie danych 
zawartych w  załączniku 
wspólnota czy spółdzielnia, 
złożą deklarację zbiorczą do 
tutejszego urzędu.

W razie pytań podajemy nr tel.:
74/ 8 560 570; 74/ 8 560 571
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