BIULETYN INFORMACYJNY nr 54
Burmistrza i Rady Miasta Wojcieszów
Kwiecień, 2018 r.
INWESTYCJE W GMINIE
Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej
Trwa przebudowa dróg i ścieżek leśnych na trasy
singletrack wokół Dłużka w Gminie Wojcieszów.
Zadanie obejmuje wykonanie robót przygotowawczych
i
ziemnych,
murów
oporowych,
przepustów
i wodospustów, nawierzchni ścieżek
z tłucznia
kamiennego oraz kładek drewnianych. Ponadto zostanie
wybudowana wieża widokowa na górze "Dłużek".
Zostaną oznakowane ścieżki, wykonane znaki drogowe
i tablice informacyjne.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa:
4 Środowisko i zasoby, Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie
zasobów przyrodniczych, Poddziałanie: 3 - 4.4.3 Ochrona
i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ.
Budowa sieci wodociągowej
Trwa budowa sieci wodociągowej ulicy Bolesława
Chrobrego – ulicy Sadowej. Jest to inwestycja kończąca
rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i obejmuje
budowę systemu zaopatrzenia w wodę środkowej i dolnej
części miasta Wojcieszów, polegająca na zastąpieniu
indywidualnych studni ujęciowych i lokalnych systemów
wodociągowych – jednym systemem wodociągowym
opartym na ujęciu wody zlokalizowanym w rejonie ulicy
Bolesława Chrobrego 241. Zadanie swoim zasięgiem
obejmuje ulice: Bolesława Chrobrego od numeru 243 do
numeru 257 oraz ulicę Sadową. Wybudowane zostanie
1498,50 m nowej sieci oraz 371,05 m przyłączy
wodociągowych.
Przebudowa dróg gminnych
Realizowana jest przebudowa dróg gminnych na
wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145 –147, na działce
nr 23/13, na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107 –
111 oraz na działce nr 164. Zamontowana została
bariera ochronna wzdłuż drogi nr 166 o długości 230 m.
Podwyższono mury oporowe na odcinku 107 m na
wysokości ulicy Bolesława Chrobrego 30 – 46.
W ramach zadania zostanie zamontowany próg
spowalniający z kostki betonowej wraz z oznakowaniem
znakami drogowymi na ulicy Hutniczej.
Przebudowa chodników
Na terenie Gminy Wojcieszów trwają prace remontowe
związane z realizację zadania pn. „Poprawa stanu
nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr
328 w Wojcieszowie na odcinku w km 96+710 do km
98+030”. Łączna długości przebudowywanego chodnika
wynosi ok. 1,32 km. Nawierzchnia chodnika z kostki
brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej. Kostka koloru szarego.

Inwestorem ww. zadania jest Województwo Dolnośląskie
reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei
we Wrocławiu oraz Gmina Wojcieszów.
Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 14.09.2017
roku. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 936
285,73 zł brutto.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 19.05.2017 r. pomiędzy
Gminą Wojcieszów a Województwem Dolnośląskim,
Gmina udzieliła pomocy finansowej na realizacje zadania
w łącznej kwocie 468 143,00 zł.
Termomodernizacja
Gmina Wojcieszów przystępuje do zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Wojcieszowie” (Stolarka okienna i drzwiowa;
Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia,
instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów).
Zamówienia zostało podzielone na dwie części:
Część I Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Część II Remont: Docieplenie stropów i połaci
dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie
ścian i sufitów.
Zadanie
jest
współfinansowane
z
WFOŚiGW
(Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej).
„Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wojcieszów”
W wyniku pierwszego przetargu, który był podzielony na
cztery części, wyłoniono wykonawcę na część III.
Część I zamówienia dotyczy wykonania robót
termomodernizacyjnych w
Szkole Podstawowej
w
Wojcieszowie.
Zadanie
obejmuje:
roboty
termomodernizacyjne
i
naprawcze
obejmujące:
rusztowania i osłony; roboty remontowe; roboty
blacharskie; wymianę okien i drzwi; wywóz gruzu; prace
termomodernizacyjne ścian: przygotowanie podłoża;
przyklejenie płyt styropianowych; mocowanie warstwy
izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych;
wykonanie
warstwy
zbrojonej
na
płytach
styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej; prace
termomodernizacyjne
stropodachu
w
tym:
przygotowanie podłoża; docieplenie stropodachu.
wymianę
głowic
termostatycznych.
Część II zamówienia dotyczy wykonania robót
instalacyjnych elektrycznych w Szkole Podstawowej
w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje wykonanie: instalacji
oświetleniowej,
instalacji
elektrycznej
zasilającej
oświetlenie, instalacji fotowoltaicznej, malowania ścian i
sufitów.
Część III zamówienia dotyczy wykonania robót
termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta.
Zadanie obejmuje: roboty termomodernizacyjne
i naprawcze obejmujące: rusztowania i osłony; roboty
remontowe; roboty blacharskie; wymianę okien
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i drzwi; wywóz gruzu; prace termomodernizacyjne ścian;
przygotowanie
podłoża;
przyklejenie
płyt
styropianowych; mocowanie warstwy izolacyjnej za
pomocą łączników mechanicznych; wykonanie warstwy
zbrojonej na płytach styropianowych, wykonanie
wyprawy tynkarskiej; prace termomodernizacyjne
stropodachu: przygotowanie podłoża; docieplenie
stropodachu wymianę głowic termostatycznych.
Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót
instalacyjnych elektrycznych w budynku Urzędu Miasta.
Zadanie obejmuje wykonanie: instalacji oświetleniowej,
instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie, instalacji
fotowoltaicznej, malowania ścian i sufitów.
Wkrótce zostanie rozpisany kolejny przetarg na nie
rozstrzygnięte części. Zapraszamy do składania ofert.
Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa:
3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym,
Poddziałanie:
3.3.3
Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów
realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych
w Wojcieszowie” przy ul. Silesia 5 oraz Silesia 6.
Zadanie obejmuje: przygotowanie budynku do prac
termo modernizacyjnych; wymianę stolarki okien
i drzwi; docieplenie dachów płaskich – styropapa;
docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz
warstwy
cokołowej;
ocieplenie
elewacji
budynku;modernizację
instalacji
centralnego
ogrzewania;modernizację instalacji oświetleniowej.
Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa:
3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla
beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie
ZIT AJ.
Dofinansowanie zakupu radiowozu
Gmina Wojcieszów planuje dofinansować zakup
radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej
dla Policji w kwocie 3.700 zł.
Fontanny Przyjaźni
Gmina przystępuje do odbudowy istniejącej fontanny
nieczynnej od 30 lat. W ramach zadania wykonane
zostanie przyłącze wody do zasilania fontanny oraz jej
uruchomienie.
Wymienione
zostaną
istniejące
uszkodzone i zniszczone obrzeża trawnikowe na nowe
przy ścieżkach i zatoczkach. Zostaną zamontowane
ławki i stoły do gry w szachy na powietrzu. Powstanie
parking na rowery, chodniki oraz zostaną wykonanie
nasadzenia żywopłotu z krzewów cisowatych.
Dodatkowo z terenu Zakładów Wapienniczych
przeniesiony zostanie obelisk upamiętniający pobyt
Króla Fryderyka Wielkiego w Wojcieszowie.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

REWITALIZACJA
„Rewitalizacja miasta Wojcieszów”
W wyniku pierwszego przetargu, który był podzielony na
dziewięć części, wyłoniono wykonawcę na część V.
Część I zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bolesława Chrobrego 166.
Zadanie obejmuje: roboty dekarsko-blacharskie, roboty
ciesielskie, roboty izolacyjne,
roboty murarskotynkarskie, roboty elewacyjne, wymianę stolarki
otworowej (okien i drzwi), roboty izolacyjne
przeciwwilgociowe.
Część II zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bolesława Chrobrego 172.
Zadanie obejmuje: roboty elewacyjne, roboty w zakresie
ocieplenia ścian budynku,
Część III zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bolesława Chrobrego 182.
Zadanie obejmuje: roboty elewacyjne, roboty w zakresie
ocieplenia ścian budynku.
Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bolesława Chrobrego 26.
Zadanie obejmuje wykonanie robót elewacyjnych
i naprawczych ścian zewnętrznych budynku oraz
obróbek blacharskich.
Część V zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bolesława Chrobrego 30.
Zadanie obejmuje: roboty elewacyjne, roboty murarskotynkarskie, wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi).
Część VI zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Kolejowej 5.
Zadanie obejmuje: roboty dekarsko-blacharskie, roboty
ciesielskie, roboty izolacyjne, roboty murarskotynkarskie,
roboty elewacyjne, wymianę stolarki
otworowej (okien
i drzwi).
Część VII zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Robotniczej 5.
Zadanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty
ciesielskie, roboty dekarskie, roboty murarsko-tynkarskie,
roboty izolacyjne, roboty elewacyjne, wymianę stolarki
otworowej (drzwi).
VIII
zamówienia
dotyczy
wykonania
robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Skalnej 3.
Zadanie obejmuje: roboty dekarsko-blacharskie, roboty
ciesielskie, roboty izolacyjne, roboty murarskie, roboty
elewacyjne, roboty malarskie, wymianę stolarki
otworowej (okien i drzwi), roboty instalacyjne
w budynku, roboty transportowe.
Część IX zamówienia dotyczy wykonania robót
rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Skalnej 5.
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Zadanie obejmuje: roboty dekarsko-blacharskie, roboty
elewacyjne, roboty murarsko-tynkarskie, wymianę
stolarki otworowej (okien i drzwi).
Wkrótce zostanie rozpisany kolejny przetarg na nie
rozstrzygnięte części. Zapraszamy do składania ofert.
Zadanie jest współfinansowane współfinansowanego z środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 – 6 Infrastruktura spójności
społecznej, Działanie: 3 – 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów, Poddziałanie: 3 – 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów – ZIT AJ.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Przy współudziale środków z Unii Europejskiej
realizowano Projekt „Utworzenie nowoczesnych
pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizycznotechnicznej,
pracowni
języka
angielskiego
i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej
dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w
Wojcieszowie”. Wydatkowano w 2017 roku na to
zadanie 285.053,47 zł. Dofinansowanie projektu
z budżetu Unii Europejskiej w 85% kosztów
kwalifikowanych. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi
w 2018 r.
W roku 2017 rozpoczęto realizację następnego projektu
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
w 85%, z budżetu państwa 10% oraz budżetu miasta
w 5%, pn. „Lepszy start w Przyszłość”.
Zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2019,
wartość projektu 489.345,00 zł. Założono w projekcie
przeprowadzenie dla dzieci zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe wśród uczniów wykraczające
poza
scenariusze
podstawy
programowej
tj.
wyrównawcze, logiczne myślenie z matematyki, język
angielski, zajęcia z przyrody, chemii, zajęcia dydaktycznowychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka
zainteresowań, warsztaty, laboratoria. Zajęcia dla
nauczycieli, tj. kursy i szkolenia w zakresie jak
wspomagać ucznia w aktywnym uczeniu się.
Wydatkowano w roku 2017 na to zadanie 29.195,27 zł.
PROGRAM ZDROWOTNY
Trwa kontynuacja programu zdrowotnego dla
mieszkańców naszej gminy. W 2017 roku w ramach jego
realizacji zapewniono dostęp do lekarzy specjalistów tj.
ortopedy i ginekologa bez konieczności dojazdu do
innych miejscowości, skrócenie okresu oczekiwania na
wizytę u lekarza specjalisty, szybką diagnozę,
zapobieganie przedwczesnym chorobom i powikłaniom
przewlekłych
schorzeń,
zwiększenie
wiedzy
i promowanie korzystnego dla zdrowia życia. Z
programu skorzystało łącznie 432 mieszkańców
Wojcieszowa z tego 345 kobiet i 87 mężczyzn. Udzielono
328 porad ortopedycznych oraz 104 porad
ginekologicznych na łączną kwotę 15.328,70 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych realizowane są
świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców
miasta
Wojcieszów
posiadających
skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów

z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50%
z budżetu Gminy Wojcieszów. Na realizację zadania
w 2018 roku przeznaczono kwotę 15.000 zł.
USUWANIE AZBESTU
Na początku br. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił
konkursowy nabór wniosków w ramach programu:
Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W związku z tym Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłosił
nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych
demontażem,
zbieraniem,
transportem
oraz
unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
Wojcieszów.
O dofinansowanie mogli ubiegać się właściciele
nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu
z terenu Gminy Wojcieszów”.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które
można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące
prac: demontażu wyrobów zawierających azbest,
zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich
transportu i unieszkodliwiania.
Wnioski były przyjmowane od dnia 4 stycznia 2018 r.
do dnia 2 lutego 2018 r. Złożono 5 wniosków na
usunięcie azbestu z pokryć dachowych, co pozwoli na
usunięcie około 23 ton materiałów zawierających azbest.
Jednocześnie
przypominamy,
że
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające
azbest należy usunąć do 2032 roku.
SKŁADOWISKO
Dnia 2 marca 2018 r. Gmina Wojcieszów złożyła do
WFOŚiGW wniosek o udzielenie dotacji oraz pożyczki
na zadanie pn.: ”Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Wojcieszowie”.
Planowana jest rekultywacja terenu składowiska
w kierunku leśno-łąkowym, polegająca na obsianiu jego
terenu rożnymi mieszankami traw, a następnie na
dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów. Prace
rekultywacyjne prowadzone będą w dwóch etapach:
a) rekultywacja techniczna – obejmie ukształtowanie
bryły składowiska w sposób zapewniający bezpieczne
nachylenie i umocnienie skarp, odprowadzenie wód
opadowych, odbudowę sieci niezbędnych dróg
dojazdowych, właściwe uregulowanie stosunków
wodnych. Powyższe zabiegi mają największy wpływ na
koszt rekultywacji.
b) rekultywacja biologiczna – obejmie zabezpieczenie
stateczności zboczy poprzez zabudowę biologiczną,
przeciwerozyjną obudowę zboczy i wierzchowin
roślinnością
pionierską,
inicjowanie
procesów
glebotwórczych, stworzenie warunków siedliskowych dla
roślin, odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi.
Termin zakończenia ustalono na dzień 30.06. 2020 r.
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WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH

ELEKTROODPADY

W roku 2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady
nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze
smogiem na Dolnym Śląsku. W roku 2018
o dofinansowanie wymiany starych pieców mogli się
starać również mieszkańcy Wojcieszowa.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza na
terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów
stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania na
rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w
wytwarzaniu energii cieplnej. Wdrażany obecnie program
ma tą zaletę, iż
w odróżnieniu do podobnego
programu KAWKA beneficjentami mogą być wszystkie
gminy Dolnego Śląska.
Program zakłada wsparcie finansowe w postaci dotacji
do wymiany pieców węglowych m.in. dla osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań
komunalnych. Przyznaną dotację będzie można
przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły
gazowe, opalane lekkim olejem opałowym, piece
elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne
kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy
wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do
lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz
przydomowych elektrowni wiatrowych. Dotacja wyniesie
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło
wynieść maksymalnie 10 tys. złotych (całkowity koszt
inwestycji nie będzie mógł przekroczyć 20 tys.),
w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych
(całkowity koszt nie większy niż 14 tys.). Wspólnoty
mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w
wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie (całkowity
koszt nie większy niż 8 tys.).
Nabór wniosków trwał od dnia 15 lutego br. do dnia
28 lutego br. Wpłynęły 43 wnioski.

Elektroodpady należy dostarczać do PSZOK-U (punkt
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych),
znajdującego się przy ZGKiM Wojcieszów, w godzinach
pracy, tj. od 7.00 do 15.00.
Do elektrośmieci zaliczamy:
Komputery, drukarki, sprzęt radiowy i telewizyjny,
kuchenki, pralki, urządzenia kuchenne itp. Sprzęt zasilany
na prąd i baterie.
Sprzęt musi być cały i kompletny!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Dnia 12 maja 2018 r. (sobota) i 26 maja (sobota)
mieszkańcy Wojcieszowa mogą skorzystać z akcji
wywozu odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy:
Odpadami wielkogabarytowymi są:
Meble, dywany i wykładziny, drzwi, okna, wanny,
materace, meble ogrodowe, pergole, sprzęt rekreacyjny,
(rowery, sanki, narty) wózki dziecięce, itp.
Wszelkie odpady należące do w/w grupy należy
wystawić przed posesją, w miejscu umożliwiającym
dojazd samochodu ciężarowego.
Zarządcy budynków wielolokalowych wyznaczają jedno
miejsce, na które mieszkańcy poszczególnych wspólnot
będą mogli wystawić odpady.
Chęć wystawienia wielkogabarytów proszę zgłaszać do p.
Patrycji Kogut osobiście, telefonicznie pod numerem
757512230 wew.21 lub mailowo na adres gospodarka
odpadami@wojcieszow.pl.

JUBILEUSZE
W dniach 2-3 marca oraz 9-10 marca 2018 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wojcieszowie odbyły się
uroczystości, na które zaproszono dwie pary obchodzące
jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego oraz 4 pary
z jubileuszem 50-lecia.
Z tej okazji Burmistrz Miasta Wojcieszów Sławomir
Maciejczyk, Przewodniczący Rady Miasta Wacław Łuka
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna
Dłuska wręczyli medale „za długoletnie pożycie
małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polski, drobne upominki oraz kwiaty.
Diamentowe gody obchodzili: Anna i Marian Szela,
Zdzisława i Julian Helowicz.
Złote gody obchodzili: Stanisława i Jan Kałamaccy,
Bożena i Jan Juralewicz, Stanisława i Kazimierz
Kałuzińscy, Irena i Jan Nowak.
Wszystkim jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
DOTACJA DLA STRAŻY
W dniu 20 kwietnia br. Burmistrz Miasta Sławomir
Maciejczyk oraz pani Skarbnik Danuta Sikora podpisali
umowę o dotację na wyposażenie i urządzenia dla
ratownictwa OSP.
Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków
i
innych
przestępstw,
zostaną
wyposażeni
w profesjonalne zestawy medyczne i defibliratory.
PRZYPOMINAMY
30.04.2018 roku minie termin płatności opłaty za
dzierżawę gruntów komunalnych, natomiast 15.05.2018
roku mija termin płatności II raty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów upomnienia
prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.
ŚWIĘTO FLAGI
W związku ze zbliżającymi się Świętami Flagi Narodowej
– 2 maja oraz Świętem Konstytucji 3 Maja zachęcamy
gorąco wszystkich mieszkańców miasta do wywieszenia
w tych dniach flag państwowych.
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