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w numerze:Pomoc dla przedsiębiorców 
Oferowane wsparcie polegać będzie na podjęciu przez radnych kilku uchwał

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących składania wniosków w zakresie podatków, prosimy o kontakt 
z Wydziałem Podatkowym, który w obecnej sytuacji może odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną 
(tel. 74/8560-509, 74/8560-510, 74/8560-539); wniosków w zakresie ulg z tytułu najmu lokali użyt-
kowych lub czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na 
cel inne niż rolne, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego wyłącznie drogą telefoniczną (tel.74/ 8560- 542, 74/ 8560-541.

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Na stronie www.strzegom.pl oraz na Facebooku gminy Strzegom 
przedstawiamy wywiad z lekarzem - dentystą Ewą Wawrzynowską
-Zawojską z Kliniki „Architekci Stomatologii” w Strzegomiu, która 
m. in. informuje o wprowadzonych środkach ostrożności i procedu-
rach w branży stomatologicznej w dobie koronawirusa.

Trwają prace budowlane na terenie remizy OSP w Strzegomiu 
związane z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej. W za-
kresie robót ujęte zostały również prace remontowe obiektu oraz 
ocieplenie dachu od wewnętrznej strony budynku i wykonanie 
sufitów podwieszanych. 

W czasach koronawirusa muzeum zachęca do śledzenia strony 
internetowej i profilu FB, gdzie na bieżąco zamieszczane są 
materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Można 
zapoznać się z archiwaliami, zwiedzić wirtualnie muzeum oraz 
obejrzeć film pt. „Zwiedzaj z nami Gross-Rosen”.

Ważne bezpieczeństwo

Zła 
segregacja 

W nieruchomościach na 
terenie gminy Strzegom 
pojawiły się już brązowe po-
jemniki do odbioru odpadów 
ulegających biodegradacji. 
Niestety, już na początku 
stwierdzono nieprawidło-
wości, które nie pozwalają 
odebrać tej frakcji jako od-
pad biodegradowalny.
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Maseczki 
ochronne

Coraz więcej instytucji i 
osób prywatnych w gminie 
Strzegom włącza się w akcję 
szycia i dystrybucji mase-
czek ochronnych, które od 
16 kwietnia br. każdy z nas 
musi nosić obowiązkowo. Na 
kogo można liczyć w walce z 
pandemią koronawirusa?
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Wielki  
sukces Mai

Uczennica kl. 7a Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu – Maja 
Koza zdobyła prestiżowy 
tytuł laureata w tegorocznym 
konkursie Zdolny Ślązak 
2020 z języka angielskie-
go. Opiekunką Mai była 
nauczycielka Agnieszka 
Szklarek.
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Goczałków Górny - jedno z najmniejszych sołectw gminy Strzegom 
– doczekał się nowoczesnego placu zabaw. Koszt inwestycji budowy 
wyniósł ok. 82 tys. zł. - Dziękuję za ten dar od strzegomskiego samo-
rządu. Dziękuję także za dobrą współpracę i myślę, że ten plac zabaw 
już wkrótce – po ustaniu pandemii koronawirusa - będzie tętnił życiem 
– podkreśla Andrzej Kowszyn, sołtys Goczałkowa Górnego.

Od kilku dni w gminie Strzegom następuje wyłączanie oświetlenia 
ulicznego w godzinach 0.00–04.00. Decyzja władz naszego miasta była 
podyktowana oszczędnościami w gminnym budżecie oraz związana 
oczywiście z pandemią koronawirusa. Podobnie postąpiły również inne 
samorządy – m. in. Kraków i Olecko, które po świętach wielkanocnych 
jako pierwsze w Polsce skróciły pracę latarni ulicznych.

Dobiega końca III etap remontu podwórka położonego w cen-
trum Strzegomia między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, 
Ogrodową a Rynkiem. Trzeba obiektywnie przyznać, że wygląd 
podwórka robi spore wrażenie! W ostatnim okresie wykonano plac 
zabaw wraz z ogrodzeniem i rozpoczęto montaż małej architektury. 
Zamontowano już lampy oświetleniowe.

Atrakcja dla dzieci str. 4 

Gaszą latarnie  str. 4

Podwórko na finiszu  str. 3

Burmistrz Strzegomia, mając na względzie z jednej strony widmo zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze gminy, a co za 
tym idzie także utratę miejsc pracy, z drugiej zaś możliwości, jakie dają mu obowiązujące prze-
pisy, proponuje rozwiązania, które w pewnym stopniu pomogą zniwelować niekorzystne skutki 
pandemii dotykające dziś przedsiębiorców, a w konsekwencji także mieszkańców.

W obecnej sytuacji kluczową 
rolę odgrywają przepisy stanowio-
ne przez państwo, gdyż bez ade-
kwatnej i rzeczywistej pomocy ze 
strony państwa, nie poradzą sobie 
ani samorządy, ani przedsiębiorcy, 
a tym bardziej mieszkańcy.

Oferowane wsparcie polegać 
będzie na podjęciu przez Radę 
Miejską w Strzegomiu następu-
jących uchwał:
1. Uchwała w sprawie opłaty 

prolongacyjnej, polegająca na 
odstąpieniu od naliczania tej 
opłaty w przypadku rozkłada-
nia na raty i odraczania podat-
ków lokalnych.

2. Uchwała w sprawie przedłu-
żenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu. Przedłużenie nastąpi 
do 30 września 2020 r. podat-
ków za miesiące maj i czerwiec 
2020 r. O pomoc wynikającą z 
tej uchwały będą mogli ubie-
gać się przedsiębiorcy, którzy 
odnotowali spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19. 
Zwolnienie nastąpi na wniosek 

przedsiębiorcy, który stanowi 
załącznik do uchwały.

3. Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia ulg polegających na 
odstąpieniu od pobierania, ob-
niżeniu, odroczeniu płatności 
lub rozłożeniu na raty czynszu 
za najem lokali użytkowych, 
czynszu dzierżawnego od nie-
ruchomości niezabudowanych 
i zabudowanych oddanych na 
cele inne niż rolne, stanowią-
cych własność gminy Strze-
gom, dla przedsiębiorców, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID – 19. O 
pomoc z tej uchwały będą mo-
gli ubiegać się najemcy lokali 
użytkowych oraz dzierżawcy 
gruntów, którzy wykorzystu-
ją w/w w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Zastosowane w uchwale ulgi 
pozwalają przedsiębiorcom o 
ubieganie się o odstąpienie od 
pobierania czynszu, obniżenie 
czynszu, odroczenie termi-
nu płatności lub rozłożenie 
na raty czynszu. Zwolnienie 

nastąpi na wniosek przedsię-
biorcy, który stanowi załącznik 
do uchwały.
Wymienione wyżej projekty 

uchwał będą tematem najbliższej 
sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, która odbędzie się 29 
kwietnia br. i niezwłocznie po ich 
przyjęciu przez Radę Miejską, 
zostaną one opublikowane na 
stronie strzegom.pl w zakładce 
BIP. 

- Informuję, że dotychczas 
stosowane ulgi w spłacie podat-
ków w formie: rozłożenia na raty, 
odroczenia terminów płatności 
oraz umorzenia zaległości po-
datkowych odbywać się będą w 
oparciu o obowiązujące przepisy 
ustawy Ordynacja podatkowa 
– na wniosek osób zaintereso-
wanych. Każdy wniosek będzie 
indywidualnie rozpatrywany w 
oparciu o komplet załączonych 
do wniosku dokumentów. Jako 
burmistrz Strzegomia ze swojej 
strony deklaruję maksymalne 
przyspieszenie procedur i ogra-
niczenie do minimum zgroma-
dzenia niezbędnej dokumentacji 
w sprawie złożonych wniosków – 
informuje Zbigniew Suchyta. 

Prace w OSP Strzegom

Muzeum Gross-Rosen w sieci
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Z d j ę c i e  n u M e R u

Polska flaga 
na Krzyżówce

- W swoim życiu przeżyłem trzy takie wielkie tragedie narodowe. Oby nigdy więcej takie zdarzenia nie miały miejsca w naszym kraju – mówi Z. Suchyta

10 lat po wielkiej tragedii
W Wielki Piątek tj. 10 kwietnia br. minęło 10 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 
96 osób. Burmistrz Strzegomia i przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – w imieniu 
mieszkańców Ziemi Strzegomskiej - złożyli hołd wszystkim ofiarom i zapewnili o swojej 
pamięci. Symbolicznie zapalili 96 zniczy pod Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego i 
1050. rocznicy Chrztu Polski.

-– W swoim życiu przeżyłem 3 takie wielkie tragedie narodowe. Pierwszą z nich była 
śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II w 2005 r. (2 kwietnia minęło 15 lat od śmierci pa-
pieża – dop. red.). Druga to moment, kiedy dowiedziałem się o katastrofie smoleńskiej, 
w której zginęli obaj prezydenci Polski, małżonka prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 
wielu wspaniałych Polaków z różnych opcji politycznych i wywodzących się z różnych 
zawodów. Trzecim trudnym czasem jest oczywiście pandemia koronawirusa. Oby takie 
tragedie jak najrzadziej lub w ogóle nie pojawiały się w Polsce – podsumował Zbigniew 
Suchyta. 
 red

Gmina Strzegom we współpracy z 
Nadleśnictwem Jawor posadowiła 
kolejny maszt – tym razem na Gó-
rze Krzyżowej - na którym zawisła 

flaga Polski. Wnioskodawcą był 
radny Rady Miejskiej w Strzegomiu 

– Marian Góra. 

Pandemia cOVid-19 a gospodarowanie nieruchomościami

Scalanie gruntów

OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu informuje

Wprowadzone zmiany doty-
czą:
- Opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego 

gruntu za 2020 r. – prze-
sunięto termin płatności 
do 30 czerwca 2020 r. 

- Opłaty „przekształcenio-

wej” za 2020 r. – przesu-
nięto termin płatności do 
30 czerwca 2020 r. 

Poniżej ważna informacja 
dla uczestników scalenia 
gruntów we wsiach: Gra-
nica, Godzieszówek i Tom-
kowice.
Zgodnie z ustawą o po-
datku rolnym, zwalnia się 
od podatku rolnego grun-
ty gospodarstw rolnych 
otrzymane w drodze wy-
miany lub scalenia - na 1 
rok następujący po roku, w 
którym dokonano wymiany 
lub scalenia gruntów. 

Po upływie tego okresu 
zwolnienia, stosuje się 
ulgę w podatku rolnym, 
polegającą na obniżeniu 
podatku:
- w pierwszym roku o 75% 
i - w drugim roku o 50%. 
Tak więc ulga zostanie 
przyznana osobom, które 
złożyły w siedzibie burmi-
strza Strzegomia stosowne 
wnioski wraz z kompletem 
dokumentów. 
Burmistrz informuje, że 

osoby które nie złoży-
ły jeszcze wniosków o 
zwolnienie, mogą jeszcze 
obecnie je składać. Z tym, 
że zwolnienie udzielane 
jest na wniosek i stosuje 
się je od pierwszego dnia 
miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zło-
żono wniosek. 
Wnioski można składać 
w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu, Wydział Po-
datkowy pok. nr 4. 

Na podstawie art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 
r., poz. 2204 z późn. zm.) 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Strzegomiu 

informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczone do oddania 
w najem zgodnie z uchwa-

łą nr 01/04/2020 Zarządu 
OSiR sp. z o.o. w Strze-
gomiu z dnia 23 kwietnia 
2020 r. na cele związane 
z działalnością handlo-
wą, gastronomiczną, roz-
rywkową prowadzoną na 
terenie OSiR sp. z o.o. w 
Strzegomiu.
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Okiem
miejskiego
monitoringu

6 kwietnia br. w parku od 
strony marketu Netto mężczyź-
ni siedzieli na ławce pomimo 
zakazujących obostrzeń. Inter-
weniował patrol policji.

***
8 kwietnia br. na terenie 

przystanku przy ul. Leśnej 
mężczyzna zachowywał się 
nieobyczajnie w stosunku do 
obecnej tam kobiety. Natych-
miast wezwano patrol policji, 
który przeprowadził stosowne 
czynności służbowe.

***

8  kwietnia  br. w parku 
od strony marketu Netto 
5  mężczyzn s iedziało  na 
ł awce , spoż ywa jąc  a lko-
hol pomimo zakazujących 
obostrzeń. Interweniował 
patrol policji.

***
16 kwietnia br. na terenie 

placu zabaw przy ul. Świd-
nickiej - pomimo zakazu - 
wszedł mężczyzna, który za-
czął wykonywać ćwiczenia. 
Po wezwaniu przez głośnik 
ćwiczący opuścił teren.

*  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  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

KWIECIEŃ – MAJ 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

19.04 – 25.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

26.04 – 02.05 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/ 857-19-64

03.05 – 09.05 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74/632-38-28

nowości w TV Strzegom
•	 Bieżąca	sytuacja	w	gminie	Strze-

gom odnośnie koronawirusa
•	 Przebudowa	ul.	Olszowej	w	Strze-

gomiu

•	 Plac	zabaw	przy	OSiR-ze
•	 Komunikat	dotyczący	działalności	

AKS-u Strzegom
•	 Goczałków	Górny	z	nowym	pla-

cem zabaw

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m  s e r w i s u

www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Duża część podatku dochodo-
wego od osób fizycznych zostaje 
przekazana do budżetu 
gminy Strzegom. 
W 2020 r. za-
planowana zo-
stała w budże-
cie kwota ok. 
23mln zł.Drogi 
mieszkańcu, złóż 
deklarację podatkową 
PIT za rok 2019 w Urzędzie 
Skarbowym w Świdnicy, wpisu-
jąc miejscowość na terenie gmi-

ny Strzegom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. Twoje 

pieniądze zostaną prze-
znaczone na bu-

dżet obywatelski, 
kulturę, rozwój 
infrastruktu-
ry, utrzymanie 
zieleni, sport, 

rekreację, ochro-
nę środowiska, trasy 

rowerowe, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia i edukację 
dzieci. 

Masz wpływ na budżet!

W ostatnim okresie wykonano 
plac zabaw wraz z ogrodzeniem i 
rozpoczęto montaż małej archi-
tektury (linarium wspinaczkowe, 
huśtawka wahadłowa podwójna, 
huśtawka bocianie gniazdo, ławki 
parkowe, kosze, stolik szachowy 
z siedzeniami). Zamontowano 
także lampy oświetleniowe.

Mieszkańcy nie kryją za-
dowolenia i satysfakcji z po-

stępu prac, jed-
nocześnie wy-
rażają obawę 
związaną z 
potencjal-
ny mi  ak-
tami wan-
dalizmu w 
tym miej-
scu.

red

Podwórko na finiszu
Termin zakończenia robót to 30 kwietnia br. Koszt inwestycji (III etap) to 595 tys. zł

Dobiega końca III etap remontu podwórka położonego w 
centrum Strzegomia między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, 
Krótką, Ogrodową a Rynkiem. Trzeba obiektywnie przy-
znać, że wygląd podwórka robi spore wrażenie!
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Goczałków Górny - jedno z 
najmniejszych sołectw gmi-
ny Strzegom – doczekał się 
nowoczesnego placu zabaw. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 
82 tys. zł. 

Zadanie inwestycyjne pn.: 
„Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego na działce nr 
127 w Goczałkowie Górnym 
– plac zabaw” – na podsta-
wie projektu Anny Kalinow-
skiej – zostało wykonane w 
dniach od 24 lutego do 17 
marca br. Wykonawcą zada-
nia była firma Magic Garden  
Sp. z o. o. z Pakości.

W ramach inwestycji wyko-
nano demontaże zniszczonych 
urządzeń oraz przeprowadzo-
no renowację istniejących ele-
mentów: kosza do koszykówki, 
huśtawki wagowej, huśtawki 
wahadłowej oraz stołu do 

ping-ponga. Plac zabaw wy-
posażono w nowe elementy: 
karuzelę platformową, zestaw 
zabawowy, bujak, piaskownicę, 
ławki i kosze na śmieci. 

Ponadto zdemontowano 
stare ogrodzenie betonowe od 
wschodniej strony placu zabaw 
i wykonano montaż nowego 
ogrodzenia panelowego wraz 
z furtką i bramą. Wykonano 

również nowe nawierzchnie z 
kostki brukowej.

- Dziękuję za ten dar od 
strzegomskiego samorządu. 
Dziękuję także za dobrą współ-
pracę i myślę, że ten plac zabaw 
już wkrótce – po ustaniu pande-
mii koronawirusa - będzie tętnił 
życiem – podkreśla Andrzej 
Kowszyn, sołtys Goczałkowa 
Górnego. 

Atrakcja dla dzieci w Goczałkowie Górnym
Plac zabaw wyposażono w nowe elementy: karuzelę platformową, zestaw zabawowy, bujak, piaskownicę, ławki i kosze na śmieci

W nieruchomościach na 
terenie gminy Strzegom poja-
wiły się już brązowe pojemniki 
do odbioru odpadów ulegają-
cych biodegradacji. Nie-
stety, już na początku 
stwierdzono nie-
prawidłowości , 
które nie  po-
zwalają odebrać 
tej frakcji jako 
odpad biode-
g r a d o w a l n y, 
dlatego apelu-
jemy o ich właś-
ciwe zbieranie. 

Co powinno trafić do 
brązowego pojemnika: 
•	odpadki	kuchenne,
•	obierki	z	jarzyn	i	owoców,
•	 przeterminowane	warzywa	

i owoce,
•	fusy	z	kawy	i	herbaty,
•	 resztki	 produktów	 żyw-

nościowych pochodzenia 
roślinnego,

•	produkty	zbożowe,
•	kwiaty	cięte	i	doniczkowe,
•	trawa	i	liście,
•	rozdrobnione	gałęzie,

•	skorupki	jaj,
•	pieczywo.

Niewłaśc iwe 
jest wrzucanie 
mięsa, kości, 
o d c h o d ó w 
z w i e r z ą t , 
popiołu, zie-
mi i kamieni 

do  b ioodpa-
dów! Zalecane 

jest wyrzucanie 
bioodpadów luzem 

do brązowego pojem-
nika!

Odpady biodegradowalne 
odbierane są w tym samym 
dniu co odpady zmiesza-
ne oraz tworzywa sztuczne 
i metale z nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem 
dostępnym na stronie czysty.
strzegom.pl

Bioodpady źle segregowane

Jak informuje burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta, jest to jeden ze sposobów na 
szukanie oszczędności, bo gmi-
na zaczyna już odczuwać nega-
tywne skutki związane z pan-
demią koronawirusa. – Otrzy-
maliśmy mniejszą subwencję 
oświatową, dużo mniejszy po-
datek PIT, zmniejszone zostały 
wpływy z tytułu podatków i 
opłat – informuje burmistrz i 
dodaje: - Ze względu na znacz-
ny spadek przemieszczania się 
mieszkańców w godzinach 

późnonocnych podjęliśmy de-
cyzję o skróceniu pracy latarni 
w gminie Strzegom. Częściowe 
wyłączenie ich pracy spowoduje 
oszczędności naszych wydat-
ków. Nadmieniam, że cały 
czas zastanawiamy się, gdzie 
jeszcze szukać oszczędności. 
Jak już wcześniej kilka razy 
wspominałem, jednocześnie nie 
chcemy wstrzymywać naszych 
inwestycji, bo dzięki temu lu-
dzie mają pracę, a gmina dalej 
się rozwija – kończy Zbigniew 
Suchyta. 

Gaszą latarnie dla oszczędności
Gmina zaczyna już odczuwać negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa

Od kilku dni w gminie Strzegom następuje wyłączanie 
oświetlenia ulicznego w godzinach 0.00–04.00. Decyzja 
władz naszego miasta była podyktowana oszczędnościami 
w gminnym budżecie oraz związana oczywiście z pandemią 
koronawirusa. Podobnie postąpiły również inne samorządy 
– m. in. Kraków i Olecko, które po świętach wielkanocnych 
jako pierwsze w Polsce skróciły pracę latarni ulicznych. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku w Goczał-
kowie Górnym wybudowano nowoczesną 
świetlicę wiejską, w której społeczność tej 
malowniczo położonej wsi może organizować 
różne uroczystości i święta. Koszt budowy wy-
niósł ok. 860 tys. zł. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5pytAniA do burmistrzA / ogłoszeniA

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

stała mieszkanka: witam panie 
burmistrzu. w związku z obo-
wiązkowym noszeniem maseczek 
od 16 kwietnia br. mam pytanie - czy 
osoby, które ukończyły 65+ dostaną 
za darmo maseczki, czy też muszą 
je sobie uszyć lub kupić w aptece za 
kwotę powyżej 8,00 zł. przykre, 
ale nie każdego emeryta na to stać. 
pozdrawiam.

Nie kupowaliśmy maseczek dla 
wszystkich mieszkańców. Jeśli ktoś 
miał lub będzie miał problem z 
maseczką, może zgłosić się na tym-
czasowe biuro podawcze i otrzyma 
maseczkę.

mieszkaniec: witam panie bur-
mistrzu. pytanie dotyczy pańskiego 
wystąpienia przed pomnikiem i 
zapalenia zniczy w hołdzie po-
ległym w katastrof ie smoleńskiej. 
czy to było aż takie niezbędne, by 
w dobie pandemii się pokazywać 
tak demonstracyjnie jak ten ze stolicy 
nawiedzony prezes. nie podoba mi 
się pańskie wystąpienie. dla mnie 
miało niezdrowy wydźwięk. uka-

zuje arogancję władzy, a panu mogę 
przypisać swego rodzaju lans. prze-
cież niektórzy z nas też by mogli się 
przyłączyć i razem z panem uczcić 
tę tragedię. Ale nie, to pan jest waż-
ny, najważniejszy. reszta to niech 
siedzi w areszcie domowym.

Szanowna pani mieszkanko 
Strzegomia. Chciałbym poinfor-
mować, że zamówienie na znicze 
zostało zlecone i zapłacone, kiedy 
o koronawirusie nikt nie myślał. 
Wspólnie z przewodniczącym Rady 
Miejskiej złożyliśmy hołd poległym 
w katastrofie smoleńskiej w imieniu 
społeczeństwa gminy Strzegom 
– mamy do tego upoważnienie 
jak pokazały ostatnie wybory. Z 
jednej strony pisze pani o lansie 
mojej osoby, a z drugiej strony pi-
sze pani, że także inni mogliby się 
przyłączyć. Rozumiem, że pani też 
mogłaby przyłączyć się do tego ge-
stu zapalenia zniczy. W przyszłym 
roku, jak Bóg pozwoli, zaprosimy 
mieszkańców na tę uroczystość. 
Skąd tyle tej nienawiści do mojej 
osoby, szczególnie w tych trudnych 
czasach. Życzę pani zdrowia, opty-
mizmu i spokoju ducha. 

jurek: w związku z zagrożeniem 
pandemią pytam, czy pan burmistrz 
zamierza organizować wybory w 
nasze gminie?

Przesłałem do Państwowej Ko-
misji Wyborczej i komisarza w 
Wałbrzychu informację, że ze 
względu na niemożliwość zabez-
pieczenia w 100% bezpieczeństwa 
zdrowotnego członków komisji 
wyborów i pracowników Urzędu, 
nie jestem w stanie zorganizować 
tych wyborów. Na dzień dzisiej-
szy chyba nikt z nas nie wie, jak 
będą wyglądały te wybory, ale to 
już wielka polityka, a nie moje 
decyzje. 

przemysław: witam panie bur-
mistrzu. pod koniec zeszłego roku 
na zebraniu wiejskim pytałem pana 
w sprawie utwardzenia drogi polnej 
w kierunku mielęcina. w odpowiedzi 
usłyszałem że nie ma sensu, bo obok 
jest droga asfaltowa oraz że nie ma 
środków. rozumiem. wspomniał pan 
chociaż o wycięciu przez zuk tych 
chaszczy wychodzących na drogę. czy 
w tym roku możemy liczyć na drobny 
gest w tej sprawie?

Przejechałem tą drogą. Widział 
mnie pan sołtys – pozdrawiam! 
W ostatnich tygodniach miałem 
czas także zlustrować bardzo dużo 
dróg dojazdowych do pól, które są 
moim zdaniem w dobrym stanie. W 
przypadku drogi, o której pan pisze 
– ma pan rację. Zleciłem wycięcie 
krzewów w trybie pilnym. 

mieszkaniec: co będzie dalej z 
drogą na ul. Andersa? na tej drodze 
są same dziury, po których zawiesze-
nie w samochodzie trzeba naprawiać. 
jak popada deszcz, to błoto jest takie, 
że w kaloszach trzeba chodzić. A 
jak jest sucho, to niesamowicie się 
kurzy - dosłownie jak na kopalni 
granitu, wszystko jest brudne od 
kurzu, samochód po jednym dniu 
stania pod domem nadaje się tylko 
do mycia. kamienie z wysypanej 
nawierzchni obijają samochody. 
droga po wyrównaniu jest gorsza od 
tej dziurawej. inne drogi na naszym 
osiedlu zostały już zrobione, a co z 
drogą na ul. Andersa?

Odpowiadałem już wielokrotnie 
na to pytanie. Przypomnę panu, 
że na tej ulicy zameldowanych jest 
11 osób. Droga szutrowa została 
już wyremontowana, a czynimy to 
wiosną dopiero wtedy, kiedy są na 
to warunki pogodowe. Państwo 
mieszkacie tam kilka lub kilkanaście 
lat, a w mieście i sołectwach są takie 

same drogi szutrowe, przy których 
ludzie mieszkają od zakończenia II 
wojny światowej i te drogi robimy 
w pierwszej kolejności. M. in. ul. 
Olszową i obwodnicę ul. Olszowej, 
która pochłonęła 6 mln zł.

teresa: witam panie burmistrzu. 
chcę poruszyć 2 sprawy związane z 
remontowanym podwórkiem znajdu-
jącym się między ulicami bohaterów 
getta i świdnicką. 1. to podwórko, 
którego remont pociąga za sobą duże 
koszty, stało się popularnym miejscem 
wyprowadzania psów z obszaru 
rynku i okolicznych ulic. w parku jest 
monitoring, który działa skutecznie, 
w pola za daleko, więc najbliżej 
tu. niedawno na przygotowanych 
terenach posiano trawę, to nie prze-
szkadza, by wyprowadzane pieski 
na długich smyczach lub bez „zała-
twiały” się na przyszłych trawnikach 
i zagrzebywały odchody. mieszkańcy 
naszego bloku (okna wychodzą na 
podwórko) zwracają uwagę właści-
cielom „pupilków”, ale bez żadnego 
skutku. czy to będą kiedyś zielone 
trawniki? wątpię. 2. miejski śmiet-
nik, który odkąd wywożeniem śmieci 
zajęła się firma eneris jest brudny, 
zawalony odpadkami walającymi 
się dookoła kontenera. nikt tego nie 
uprząta, nie zamiata. interwencje w 
firmie nie przynoszą żadnego skutku. 
kiedy wywozem śmieci zajmował 
się zuk, nigdy nie było takiej sytu-
acji. pracownice zuk zawsze dbały 
tam o porządek. wierzę, że pana 
interwencja (pana pracowników) 
na pewno odniesie pożądany skutek. 
pozdrawiam serdecznie.

Zacznę od pytania drugiego. 
Szanowna pani, bardzo mi przykro, 
że po tych latach zmian w zasadach 
gospodarki odpadami, nie zna pani 
tych zasad. Nie ma żadnego wysy-
piska miejskiego. Każda wspólnota 

ma mieć swój boks i ma segregować 
śmieci. Jeśli śmieci są poza kon-
tenerem, firma wywozowa ich nie 
zabierze i nie będzie sprzątać pani 
boksu. Prawdopodobnie jest za 
mało kontenerów. ZUK Sp. z o. o. 
sprzątała i wyszła na bardzo wielkim 
minusie finansowym. Apeluję do 
wspólnot o porządek w boksach i 
segregację śmieci. Co do pierwszego 
pytania – ja też wątpię, czy wszy-
scy (większość sprząta po psach) 
będą sprzątać. Psy muszą gdzieś 
spacerować i tu popieram panią, że 
do czasu wzejścia i ukorzenienia 
się trawy właściciele nie powinni 
wpuszczać tam psów. Dziękuję 
też za pani i mieszkańców uwagi 
skierowane do tych osób, które to 
czynią. Pozdrawiam. 

maria: witam, chciałabym się 
dowiedzieć, gdzie na waszej nowej 
stronie jest kamera za pomocą, któ-
rej można na zobaczyć strzegom. 
pozdrawiam serdecznie.

Kamera zostanie wkrótce ponow-
nie włączona. Na stronie www.strze-
gom.pl pojawi się specjalny baner.

jakub: dzień dobry, czy na ul. 
piłsudskiego zostanie poprowa-
dzony internet światłowodowy? 
pozdrawiam.

Nie mam takich informacji.

robert: czy gmina zamierza 
wesprzeć małych przedsiębiorców, 
jeśli tak to w jaki sposób?

Wszystkie sprawy umorzeń, zwol-
nień będą traktowane indywidual-
nie. Zachęcam do zapoznania się 
z uchwałami, które przedstawię 

Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29 
kwietnia 2020 r. 

łukasz: panie burmistrzu, mam 
pytanie. czy aby to prawda, że w 
jednej z wiosek w obrębie strzegomia 
2 osoby są z wykrytym wirusem? nie 
będę pisał, z której to wsi, żeby nie 
szerzyć paniki.

Panie Łukaszu – nieprawda. Na 
moim Facebooku codziennie poda-
wane są komunikaty świdnickiego 
sanepidu. W gminie Strzegom 
ponad dwa tygodnie temu wykryto 
jeden przypadek zarażenia się koro-
nawirusem. Pan czuje się dobrze. 

granitowy strzegom: witam, 
jak wygląda sprawa związana z 
antenami 5g w naszej gminie? czy 
jest możliwość zatrzymania budowy 
i stawiania takich anten? sprawa 
jest zbyt nieciekawa, bo przy takich 
antenach promieniowane ma bardzo 
duży wpływ na człowieka, roślinność 
i zwierzęta - to tak w skrócie. skutki 
takich anten są bardzo niepokojące.

Kwestia anten 5G przypomina 
mi sprawę budowy wiatraków. Cały 
świat stawia, a w Polsce nie, bo wo-
limy dla czystego powietrza energię 
produkować z węgla i zanieczyszczać 
środowisko. Nie mam żadnych 
informacji, by w Strzegomiu budo-
wano maszty 5G. Jeśli buduje się je 
na świecie, to znaczy, że technologia 
została sprawdzona. Z tego co czy-
tałem w Internecie, ta technologia 
będzie się szybko rozwijać na świe-
cie. Pewnie także dotrze do Polski 
i Strzegomia. Chyba, że wszyscy 
wyrzucimy komórki i zrezygnujemy 
z szybkich łączy. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

dZiAłKi POd GARAż – ul. KAlcyTOWA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
498/6, AM – 5, Obr. 1, poło-
żona w Strzegomiu przy ulicy 
Kalcytowej, gmina Strzegom o 
powierzchni 0,0021 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020715/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 9.000,00 zł
Wadium - 900,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.05.2020 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
498/7, AM – 5, Obr. 1, poło-

żona w Strzegomiu przy ulicy 
Kalcytowej, gmina Strzegom o 
powierzchni 0,0021 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020715/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 9.000,00 zł
Wadium - 910,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.05.2020 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów w obrębie 1 miasta 
Strzegom, uchwalonego uchwałą 
Nr 59/19 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. 
powyższe nieruchomości ozna-
czone są symbolem 15 MN – te-
reny zabudowy garażowej i par-

kingów.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 25.05.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 

po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed roz-

poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowa-
no do ogłoszenia o przetargu.

BurmIStrz  
StrzeGomIa  
Informuje

BurmIStrz  
StrzeGomIa  
Informuje

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z 
późn. zm.) informuję, że na tab-
licy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 109/B/2020, Nr 110/B/2020, 
Nr 111/B/2020 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 15 marca 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. 
zm.) informuję, że na tab-
licy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Ry-
nek 38, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 112/
B/2020 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 17 kwietnia 
2020 r.

dZiAłKA ROlnA W GRAnicy

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 1239 (poprzednie nu-
mery działek: 265, 266 część 
287, część 307), AM.1, Obr. Gra-
nica o powierzchni 3,3696 ha (R 
IIIa – 3,3696 ha), położonej w 
Granicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 28 
maja 2020 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 

za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 29,9894 dt żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 400,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Santander 
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232.
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25 maja 2020 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, a 
wadium wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 

licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

O dpowiedzi  na  resztę  pytań znajdują  s ię  na  stronie 
www.strzegom.pl – w rubryce „Mieszkańcy pytają - burmistrz odpowiada”. 
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lOGOWAnie
Aby korzystać z zasobów systemu 
e-Urząd, wymagane jest posiadanie 
aktywnego Profilu Zaufanego. Jeśli nie 
posiadasz Profilu Zaufanego, zapoznaj 
się z punktem JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL 
ZAUFANY.

jAK ZAłOżyĆ 
PROFil ZAuFAny
Jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego, 
możesz go założyć przez Internet po-
przez bankowość internetową lub za 
pomocą certyfikatu kwalifikowanego. 
Możesz również złożyć wniosek o Pro-
fil Zaufany przez Internet, a następnie 
udać się do najbliższego punktu po-
twierdzania profili zaufanych osobiście. 
Szczegółowe informacje uzyskasz pod 
adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-
profil-zaufany. Założenie Profilu Zaufa-
nego jest bezpłatne.

lOGOWAnie 
PROFileM ZAuFAnyM
Aby zalogować się do systemu e-Urząd 
za pomocą Profilu Zaufanego, nale-
ży kliknąć na stronie głównej system 
e-Urząd przycisk LOGOWANIE ZA 
POMOCĄ LOGIN.GOV.PL
System przekieruje na stronę https://
pz.gov.pl, gdzie należy podać prawidło-
we dane logowania (login i hasło, e-mail 
i hasło lub zalogować się przez wybra-
ny bank. Logowanie Profilem Zaufanym 
daje gwarancję dostępu do wszystkich 

funkcjonalności systemu.

lOGOWAnie 
StanDarDowe
Do systemu e-Urząd można logować 
się również za pomocą logowania stan-
dardowego poprzez podanie adresu 
e-mail oraz hasła. Aby zalogować się za 
pomocą adresu e-mail oraz hasła, nale-
ży nacisnąć na stronie głównej

oraz wprowadzić swój adres e-mail 
oraz ustalone hasło. Możesz zapamiętać 
dane logowania, aby nie wprowadzać 
ich ponownie przy kolejnej wizycie na 
stronie, w tym celu zaznacz pole.

uWAGA!
Logowanie standardowe dostępne 
jest dopiero po pierwszym logowaniu 
Profilem Zaufanym. Po zalogowaniu za 
pomocą adresu e-mail i hasła nie są do-
stępne wszystkie funkcjonalności syste-
mu.

FORMulARZ 
STARTOWy
Po zalogowaniu się Profilem Za-
ufanym w formie bannera pojawia 

się formularz startowy – Oświad-
czenie w sprawie otrzymywania 
korespondencji drogą elektro-
niczną. Oświadczenie umożliwia 
wyrażenie zgody na przesyłanie 
korespondencji urzędowej do po-
datnika w formie elektronicznej. 
Użytkownik ma możliwość zapo-
znać się również z pouczeniem. 
System ma możliwość przyporząd-
kowania skrytki ePUAP dla danego 
użytkownika, na którą korespon-
dencja ma trafiać.

Aby wysłać dokument naskrytkę 
Urzędu, kliknij przycisk 

System przekieruje Cię na stronę 
pz.gov.pl, gdzie należy podpisać 
dokument za pomocą Profilu Za-
ufanego.

Aby powrócić do strony głównej 
systemu, kliknij na herb gminy lub 
nazwę systemu.

rozwój e-usług w gminie strzegom

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4„E-usługi publiczne – ZIT AW”.

W okresie pandemii koronawirusa bardzo ważną sprawą stało się załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu. Aby załatwić najważniejsze sprawy on-line, należy skorzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl. W tym 
numerze podajemy wskazówki, jak założyć profil zaufany oraz jak zapłacić podatki i opłaty lokalne.

ZAłATWiAnie SPRAW uRZędOWych BeZ WychOdZeniA Z dOMu

odc. 1
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PulPiT
Strona główna składa się z trzech czę-
ści. Nawigacja po portalu odbywa się 
za pomocą menu znajdującego się po 
lewej stronie, w centralnej części stro-
ny umieszczony jest pulpit ze skrótami 
do ważnych funkcjonalności portalu. 
Kliknięcie na nazwę systemu w lewym 
górnym rogu zawsze kieruje na stronę 
główną panelu użytkownika.

 

 

Z poziomu pulpitu dostępne są za-
równo usługi lokalne, jak i usługi cen-
tralne.

Informacje o zobowiązaniach finanso-
wych wobec Urzędu w zakresie podat-
ków i opłat lokalnych oraz informacje 
o wydanych decyzjach podatkowych. 
Dostępne również pod pozycją menu 
w panelu bocznym.

POdATKi i OPłATy lOKAlne
Pozycja menu 

umożliwia wyświetlenie informacji o 
zobowiązaniach finansowych wobec 
Urzędu w zakresie podatków i opłat 
lokalnych oraz informacji o wyda-
nych decyzjach podatkowych. Dane 
pobierane są z systemów Urzędu. 
Każdy użytkownik ma dostęp jedy-
nie do swoich danych podatkowych. 
Dostępne są następujące kategorie: 
Podatki od gruntów i nieruchomości, 
Zagospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i Podatek od środków trans-
portu.

Aby zobaczyć dane z wybranej kate-
gorii, naciśnij przycisk 

Możesz sprawdzić powierzchnię po-
szczególnych klas gruntów, podstawę 
opodatkowania i wysokość podatku. 

Podatki od gruntów 
i nieruchomości 
W danej pozycji możesz uzyskać infor-
macje o swoich podatkach w trzech ka-
tegoriach Podstawa i podatek, Zwrot 
akcyzy i Decyzje.

Podstawa i podatek
W zakładce
  

wyświetlane są informacje o naliczo-
nych podatkach w podziale na poda-
tek rolny, podatek leśny, podatek od 
nieruchomości (w przypadku podat-
ku od nieruchomości wyświetlana jest 
również mapa).
 

Zwrot akcyzy
W zakładce

wyświetlane są informacje o przyzna-
nym dla podatnika zwrocie akcyzy.

decyzje
W zakładce

wyświetlane są informacje o wyda-
nych dla interesanta decyzjach podat-
kowych.
 

Jeśli chcesz powrócić do listy podat-
ków, naciśnij na przycisk

Gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
W danej pozycji możesz uzyskać infor-
macje w zakresie złożonych Deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz o na-
liczonych opłatach. 

Wykaz deklaracji
W zakładce

możesz uzyskać informacje na temat 
złożonych deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla danej nieruchomości.
 
Opłaty
W zakładce

znajdziesz informację na temat nali-
czonych opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla danej nieru-
chomości.

Jeśli chcesz powrócić do listy podat-
ków, naciśnij na przycisk

Podatek od 
środków transportu
W pozycji Podatek od środków trans-
portowych znajdują się informacje na 
temat naliczonych opłat dotyczących 
posiadanych pojazdów powyżej 3,5t.

Za dwa tygodnie będzie mowa  
o dostępnych na platformie  

www.eurzad.strzegom.pl e-Usługach. 
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- Szkoły cały czas reali-
zują rozporządzenia Mini-

sterstwa Edukacji Narodo-
wej. Dyrektorzy prowadzą 

spotkania z nauczycielami 
poprzez wideokonferencje. 

Wyc h ow a wc y  sp r a wdz i -
li dostępność uczniów do 
komputerów, laptopów i tab-
letów, uczniom z rodzin wie-
lodzietnych wypożyczono 
szkolne laptopy. Część ucz-

niów korzysta ze smartfonów. 
Jeżeli uczniowie nie posia-
dają wymienionego sprzętu 
komputerowego,nauczyciele 
mogą dostarczać materiały 
do samodzielnej  pracy w 

wersji papierowej – infor-
mu je  U r s z u l a  Po d s i ad ł y
-Szuber t , naczelnik Wy-
działu Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

red

Sprzęt komputerowy dla szkół
Gmina Strzegom złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 80 tys. zł. W ramach środków zakupiono 26 
laptopów oraz 3 tablety, które zostały przekazane do szkół podstawowych naszej gminy.
Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekazali uczniom i/lub nauczycielom w drodze umowy użyczenia na okres czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

oświAtA / sport

Gmina Strzegom otrzymała 80 tys. zł, za które kupiła 26 laptopów oraz 3 tablety. Sprzęt został przekazany dla uczniów do nauczania w domu

- Z ogromnym bólem serca i 
wielkim żalem podjęliśmy de-
cyzję o odwołaniu tegorocznej 
edycji „Biegu IX Strzegomska 
Dwunastka - Biegajmy Ra-
zem”. Aktualna sytuacja w kraju 
i na świecie nie napawa optymi-
zmem. Oczekiwanie na powrót 
do zawodów biegowych zapewne 

potrwa sporo czasu. Zdecydowa-
liśmy również, że nie będziemy 
przenosić biegu na późniejszy 
termin. Informujemy, że wnie-
sione opłaty startowe zostaną 
zwrócone na numery rachunków 
bankowych, z których zostały 
wykonane. Jeżeli ktoś zmienił 
rachunek, prosimy o niezwłoczną 

informację na adres e-mailowy 
edward@st r z egomska12 .
eu.Trzymajcie się zdrowo i dbajcie 
o siebie. Niebawem będziemy mo-
gli wrócić do biegania po parkach i 
lasach - dobrze wykorzystajcie ten 
czas. Do zobaczenia w czerwcu 
2021 r. – informują organizatorzy 
na Facebooku.  red 

Uczennica kl. 7a Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu - Maja 
Koza zdobyła prestiżowy 
tytuł laureata w tegorocz-
nym konkursie Zdolny 
Ślązak 2020 z języka an-
g ielskiego. Opiekunką 
Mai była naucz ycielka 
Agnieszka Szklarek.

Maja w czterech etapach 
pokonała swoich r ywa-
li, prezentując przy tym 
nieprzeciętne zdolności 
językowe oraz dojrzałość 
wypowiedzi w Wielkim 
Finale we Wrocławiu, któ-
ry odbył się pod koniec 
lutego br. 

Zarówno poziom finali-
stów, jak i procedurykon-
kursu finałowegorównały 
się rozszerzonej maturze 
ustnej  z języka angiel-
skiego, co tylko dowodzi 
tego, jak wielką wiedzą i 
predyspozycjami języko-
wymi cechuje się Majka. 
Ogromny zasięg konkur-
su powiatowego wyłonił 
więc najlepszych z najlep-
szych, dając im przywilej 
zwolnienia z egzaminu 
ósmoklas i s t y  i  wyboru 
najlepszego liceum.

nauka zdalna w szkołach

nie będzie „Strzegomskiej dwunastki”
Ze względu na pandemię impreza odbędzie się w kolejnym roku Gratulujemy zdobycia tytułu laureata i życzymy dalszych sukcesów 

Wielki sukces naszej Mai
Organizatorzy niezwykle lubianej i interesującej imprezy – „Biegu IX Strzegomska Dwunastka 
- Biegajmy Razem” poinformowali o odwołaniu tegorocznej edycji. 

Natomiast Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego 
ma zostać zorganizowany w grudniu br.

W dobie koronawirusa szkoły z terenu gminy Strzegom nauczają oczywiście zdalnie - głównie z 
wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus oraz programu Microsoft Office 365 - Teams, 
innych komunikatorów, a także poczty elektronicznej i swoich stron internetowych. 
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Dwa tygodnie temu informo-
waliśmy o uszyciu maseczek przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Rusku oraz Dzienny Dom Pobytu 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu. W 
tym drugim przypadku w szyciu 

pomogły m. in. krawcowe ze 
Strzegomia oraz członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Perła” z 
Żółkiewki. Gotowe maseczki były 
przekazywane naszym seniorom 
przez strzegomską policję. 

Teraz maseczki szyją m. in. 
w sołectwie Jaroszów, Granica 
i Rogoźnica. Również kadra i 
uczestnicy (oraz ich rodzice) 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Strzegomiu oraz Związek Strze-
lecki z Jaroszowa przyłączyli się do 
tej szczytnej akcji.

Warto wspomnieć, że strze-
gomski samorząd zakupił ok. 15 

tys. maseczek ze środków po-
chodzących z gminnego budżetu, 
które przekazano strzegomskim 
sklepom wielkopowierzchnio-
wych i mniejszym sklepikom, pla-
cówkom służby zdrowia, parafiom 
i mieszkańcom. 

Zdjęcia: naszStrzegom.pl  
i Facebook

red

Maseczki na wagę życia
Strzegomski samorząd zakupił ok. 15 tys. maseczek ze środków pochodzących z gminnego budżetu. Już trafiły one do naszych instytucji i mieszkańców

Za pośrednictwem tej platformy 
można przekazać swój 1 % dla na-
stępujących organizacji w gminie 
Strzegom:

Lista lokalnych organizacji po-
żytku publicznego:
KRS: 0000116588
Nazwa Organizacji: Fundacja Św. 

Jadwigi
KRS: 0000234294
Nazwa Organizacji: Stowarzy-
szenie Mieszkańców na rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice
KRS: 0000290395
Nazwa Organizacji: Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Olszany
KRS: 0000407289

Nazwa Organizacji: Stowarzysze-
nie Przyjaciół Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego W Strzegomiu 
„Przyjaciele Czwórki”
KRS: 0000467465
Nazwa Organizacji: STOWA-
RZYSZENIE „RAZEM DLA 
JAROSZOWA”

Zakończyła się rekrutacja do 
przedszkoli w gminie Strze-
gom. Dyrektorzy poinformo-
wali o dzieciach przyjętych i 
nieprzyjętych do wybranych 
przedszkoli.

Każde dziecko w wieku od 
trzech lat, również to które 

nie dostało się do wybranego 
przedszkola będzie miało możli-
wość korzystania z wychowania 
przedszkolnego w roku szkol-
nym 2020/2021 we wskazanym 
przez burmistrza Strzegomia 
oddziale przedszkolnym.

red

Ważna informacja dla  
rodziców przedszkolaków! 

Projekt „Wspieraj lokalnie” re-
alizowany jest przez Instytut 
Wsparcia Organizacji Pozarządo-
wych we współpracy z PITax.pl. 
Rozliczenie PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy rodziców o cierpliwość, ponie-
waż w najbliższym czasie otrzymacie najpierw informację telefonicz-
ną, a później pisemną wskazującą na inne miejsce korzystania przez 
dziecko z wychowania przedszkolnego.

Wesprzyj lokalne organizacje
Zbliża się okres, kiedy musimy rozliczyć swoje ubiegłoroczne 
zeznania podatkowe. Warto pamiętać, że możemy 1 % podatku 
przekazać na rzecz osób, organizacji oraz instytucji potrzebują-
cych pomocy. Wystarczy wejść na www.strzegom.pl i skorzystać 
z darmowego programu pitax, który umożliwia szybkie i nie-
kłopotliwe rozliczenie swojego PIT-a wraz z uwzględnieniem 
1% dla lokalnych organizacji.

Coraz więcej instytucji i osób prywatnych w gminie Strzegom 
włącza się w akcję szycia i dystrybucji maseczek ochronnych, 
które od 16 kwietnia br. każdy z nas musi nosić obowiązkowo.
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Poniedziałek, 20 kwietnia br. był pierwszym dniem, kiedy można było swobodnie spacerować w celach rekreacyjnych po terenach zielonych

Parki i lasy znów są otwarte 
Otwarto parki i lasy, co nie było możliwe w ostatnich kilku tygodniach. Strzegomianie skwa-
pliwie skorzystali z tej okazji, co uwieczniliśmy na zdjęciach. 

WAŻNE: Podczas spaceru w lesie nie musimy mieć na twarzy maseczki, nie musimy również zakrywać 
ust i nosa. Trzeba jednak pamiętać o dystansie społecznym - nie możemy się grupować! 

Przypominamy zatem wytyczne Ministerstwa Środowiska.

w ydArzeniA 
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Strzegom w czasach pandemii 

W dobie koronawirusa ulice wszystkich miast i miasteczek na świecie całkowicie opustoszały. Strzegom oczywiście nie stanowi odosobnionego przypadku. Dzisiaj w naszej 
gazecie przedstawiamy unikatowe zdjęcia autorstwa lokalnego fotografa – Sebastiana Tynieckiego, który uchwycił nasze miasto w tym tak trudnym dla wszystkich momen-
cie. Prawda, że zdjęcia zapierają dech w piersiach?! Miejmy nadzieję, że takie widoki – choć wyjątkowe i piękne – nie pojawią się w naszym życiu tak szybko. 
Dziękujemy strzegomskiemu pasjonatowi za użyczenie kolekcji swoich niezwykłych fotografii. 


