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STRZEGOM

Koncert
2 marca br. w Strze-

gomskim Centrum Kul-
tury odbył się wyjątkowy 
koncert charytatywny na 
rzecz dzieci i młodzieży z 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu pt. „Zbu-
dujmy razem szczęście!”. 
Jego celem było zebranie 
funduszy, które pozwolą 
przystosować i wyposażyć 
pracownię gospodarstwa 
domowego.

str. 8

Dzielnicowi
W tym wydaniu „Gmin-

nych Wiadomości Strze-
gom” podajemy informację 
o  dzielnicowych Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu, 
którzy pełnią swoje obo-
wiązki na terenie miasta 
i   sołectw wchodzących 
w  skład gminy Strzegom. 
Wykaz zawiera re jony, 
przypisane każdemu dziel-
nicowemu oraz numery 
telefonów do kontaktu.

str. 2

Pracownia 
biologiczna
W  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 4 w  Strzegomiu 
powstała nowoczesna pracow-
nia przyrodnicza. Sala została 
wyremontowana, wyposażona 
w nowe specjalistyczne meble, 
ławki, stoliki, nowoczesne po-
moce dydaktyczne, preparaty 
mikroskopowe i  sprzęt mul-
timedialny. Pracownia została 
sfinansowana ze środków gminy 
Strzegom i Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w kwocie ok. 
50 000 zł. str. 2
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16 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie Małej Przyszkolnej Krytej 
Pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy ul. Kochanowskiego 4 
w Strzegomiu. Strzegomski „Delfinek” powstał jako pierwszy 
na Dolnym Śląsku. Już w sobotę 16 marca - będziemy święto-
wać rocznicę powstania strzegomskiej pływalni! Zapraszamy!

Roboty budowlane w  ramach projektu „Przebudowa i  za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny 
i Starego Miasta w Strzegomiu” wraz z renowacją zabytkowych 
murów obronnych” wchodzą w ostatnią fazę realizacji. Roz-
poczęły się prace związane z utworzeniem pierwszego gmin-
nego parku kalistenicznego z elementami parkuru w rejonie 
ul. Świdnickiej nad Strzegomką.

Krzysztof Kaszub odkrywa 
kolejne fakty związane z hi-
storią naszego miasta. W la-
tach 1943 – 1945 na terenie 
dzielnicy Graby w  Strzego-
miu istniał dziewczęcy obóz 
pracy dla Żydówek polskie-
go pochodzenia z  Górnego 
Śląska (głównie w  wieku 
12 – 18 lat), które – będąc 
tanią siłą roboczą dla III 
Rzeszy – pracowały ponad 
swoje siły przy przetwa-
rzaniu lnu. Niejednokrot-
nie płaciły najwyższą cenę.

Delfinek  str. 5

Obóz pracy
str. 7

Park kalisteniczny str. 3

9 marca br. w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się 
konferencja „Córka Króla”, adresowana do kobiet. W wyda-
rzeniu udział wzięło ponad 300 uczestniczek. Był to czas na 
wspólną modlitwę oraz interesujące wykłady. Całość prze-
platały występy artystyczne i  śpiewanie. Konferencję popro-
wadziła Diakonia Effatha. Organizatorem wydarzenia były 
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji świdnickiej. 

18 maja br. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie w życiu 
szkoły w Goczałkowie. Na ten dzień zaplanowano jubileusz 
20-lecia istnienia szkoły połączony ze Zjazdem Absolwen-
tów. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zapisywać 
się do 20 marca  w sekretariacie szkoły. W programie 
uroczystości przewidziano m.in. program artystyczny oraz 
zabawę taneczną w restauracji „Pod Rumakiem”.

Nowy żłobek zapewni miejsca 26 dzieciom z terenu gminy Strzegom

Drugi żłobek
coraz bliżej!

Przypomnijmy, że pierwszy 
żłobek swoją działalność za-
czyna w już w kwietniu w nowo 
wybudowanym budynku przy 
ulicy Kościuszki. To bardzo 
ważna informacja, ponieważ 
dotychczas żłobka w  naszej 
gminie nie było w ogóle.

Wniosek gminy Strzegom 
o  utworzenie Żłobka nr 2 
w  Strzegomiu został zakwa-
lifikowany do dofinansowa-

nia w  ramach resortowego 
programu „Maluch+ 2019”. 
Nowy żłobek powstanie na 
I  piętrze budynku po Szkole 
Podstawowej nr 3 w Strzego-
miu przy ulicy Jeleniogórskiej 
19. Przypomnijmy, że parter 
budynku od blisko 2 lat służy 
dzieciom z  Przedszkola Pu-
blicznego nr 4. Uruchomienie 
żłobka na I  piętrze budynku 
zapewni dodatkowe 26 miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3, 
a jednocześnie zapewni pełne 
wykorzystanie budynku pozo-

stałego po szkole podstawowej.
– W  ramach projektu za-

adaptujemy i  wyposażymy po-
mieszczenia na potrzeby ma-
luchów oraz wybudujemy dla 
nich plac zabaw – informuje 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta, który 7 marca 
br. w Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu odebrał pro-
mesę na kwotę 779,9 tys. zł 
Równocześnie, ze środków 
własnych gminy, zmodernizo-
wany zostanie plac zabaw dla 
przedszkolaków.

Mamy dobrą wiadomość 
dla rodziców najmłodszych 
mieszkańców gminy Strze-
gom. W  styczniu 2020 r. 
otwarty zostanie drugi żło-
bek w Strzegomiu. 

Córka Króla Spotkanie po latach 

The Voice

W sobotę 16 marca br. o godz. 1600 
w Strzegomskim Centrum Kul-
tury odbędzie się koncert galowy 
konkursu wokalnego „The Voice 
of Strzegom”. Koncert poprze-
dziły eliminacje, w których udział 
wzięło ponad 40 osób. Uczestnicy 
zostali podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe. W finale zaprezentuje się 
ostatecznie 15 osób. Zapraszamy!

of Strzegom
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AKTUALNOŚCI – CO SIĘ DZIEJE W STRZEGOMIU?
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Gminne Wiadomości
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Miliony
na innowacje

Burmistrz Strzegomia za-
chęca lokalnych przedsię-
biorców do udziału w naborze 
ogłoszonym przez Instytucję 
Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej:

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój 
produktów i  usług w  MŚP 
– ZIT AW (Schemat A: 
Wsparcie innowacyjności 
produktowej i  procesowej 
MŚP) z wyłączeniem mikro-
przedsiębiorstw działających 
do 2 lat. Łączna pula pienię-
dzy przeznaczona na ten cel 
to 12 mln zł.

Termin składania wniosków 
o  dofinansowanie: od godz. 
800 dnia 22 marca 2019 r. do 
godz. 1500 dnia 25 kwietnia 
2019 r.

Szczegóły
oraz dokumentacja

konkursowa na stronie 
http://www.ipaw.walbrzych.eu

28 lutego br. Policja doko-
nała kontroli pojazdów za-
parkowanych nieprawidłowo 
w Rynku na zakazach zatrzy-
mywania się, skrzyżowaniach, 
w  szczególności w  miejscach 
przeznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych oraz przed 
Urzędem Miejskim.

2 marca br. ok. godz. 1700 
przy skrzyżowaniu ul. Ban-
kowa – Kościuszki siedziała 
kobieta, którą zainteresował 
się przejeżdżający kierowca. 
Wspólnie z  innymi prze-
chodniami ustalono miej-
sce zamieszkania tej kobiety. 
Z  uwagi, że kobieta była 

w  stanie wskazującym kie-
rowca wraz z  przechodniem 
odwieźli ją do domu.

5 marca br. ok. godz. 1330 
policyjny patrol interweniował 
do kierującego Fiatem Ducato, 
który przejechał po sadzonkach 
przed Urzędem Miejskim.

5 marca br. ok. godz. 1515 
wezwano policy jny patrol 
do pojazdu zaparkowanego 
w  Rynku w  miejscu prze-
znaczonym dla osoby nie-
pełnosprawnej. W  pojeździe 
tym znajdowała się stara, 
nieważna karta.

Warto jednak wiedzieć, że w tej chwili, zgod-
nie z  taryfikatorem mandatów, za parkowanie na 
miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością 
bez ważnej karty parkingowej wysokość mandatu wynosi 
500 złotych. Ponadto kierowca otrzyma 5 punktów karnych. 
Jeżeli natomiast kierowca parkuje na miejscu przeznaczonym 
dla osób z niepełnosprawnością i posługuje się ważną kartą 
parkingową, która nie należy ani do tego kierowcy, ani do 
osoby przez niego przewożonej – wysokość mandatu wynosi 
800 zł i 7 punktów karnych.

Okiem
monitoringu

2 marca br. o godz. 1630 w Rynku kierujący pojazdem oso-
bowym mężczyzna wykonywał tzw. „drift”, który zakończył 
się kolizją. Kierowca podczas „driftu” na wysokości Urzędu 
Miejskiego uderzył z  dużą prędkością w  klomb, niszcząc 
metalową barierkę ze słupkiem, a następnie uderzył w znak 
drogowy zakaz ruchu. Po kilkunastu minutach poli cjanci 
– po otrzymaniu powyższej informacji – przeprowadzili 
z mężczyzną stosowne postępowanie.

§

OTO NASI DZIELNICOWI

dzielnicowy, sierż. szt.
Ewelina Fitas

Tel. 74 854 90 82, 797 306 413
e-mail: dzielnicowy.strzegom1 
@swidnica.wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom.

Rejon służbowy:  Strzegom, 
ul: Agatowa, Ametystowa, Ba-
zaltowa, Bukowa, Chopina, 
Cicha, Dębowa, Fiołkowa, Gra-
nitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego Jana, Kościuszki 
Tadeusza, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki Jana, Mickiewicza 
Adama, Mostowa, Niecała, 
Niepodległości, Ofiar Katy-
nia, Paderewskiego Ignacego, 
Promenada, Pułaskiego Kazi-
mierza, ROD Krzyżowa Góra, 
ROD Pod Krzyżem, ROD Pod 
Lasem, Różana, Sikorskiego 
Władysława, Skalna, Sosnowa, 
Staffa Leopolda, Świętego Jana, 
Witosa Wincentego, Wyspiań-
skiego Stanisława.

Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 14: 
Dzielnicowy sierż. szt. Ewe-
lina Fitas  od 01.02.2019 r do 
31.07.2019 r   przeprowadza 
działania priorytetowe związa-
ne z problematyką gromadzenia 
się osób, niszczenia mienia  oraz 
spożywania alkoholu w  miej-
scach zabronionych gł. w rejonie 
ul. Kochanowskiego w  Strze-
gomiu.

dzielnicowy, asp.
Mariusz Niemczyk

Tel. 74 854 90 82, 797 306 402
e-mail: dzielnicowy.strzegom2 
@swidnica.wr.policja.gov.pl. 
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom.

Rejon służbowy: Strzegom, 
ul: Andersa Władysława, Bema 
Józefa, Bohaterów Getta, Brze-
gowa, Brzozowa, Czerwo-
nego Krzyża, Dembińskiego 
Henryka, Dolna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Konopnickiej 
Marii, Kopalniana, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Limanow-
skiego Bolesława, Lipowa, Ma-
linowa, Milenijna, Miodowa, 
Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, 
Piekanicza, Piłsudskiego Józefa, 
Polna, ROD Lipowa, ROD 
Świdnicka, Rynek, Słoneczna , 
Starzyńskiego Stefana, Szkolna, 
Świdnicka, Świętego Tomasza, 
Wałbrzyska, Wrzosowa, Wy-
dobywcza.

Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 15:
dzielnicowy asp. Mariusz 
Niemczyk od 01.02.2019 r. do 
31.07.2019 r. przeprowadza 
działania priorytetowe związa-
ne z problematyką spożywania 
alkoholu w miejscach zabronio-
nych, gromadzenia się osób oraz 
zaśmiecania miejsca publicznego 
w rejonie parku przy ul Dolnej 
i Wałbrzyskiej w Strzegomiu.

starszy dzielnicowy, mł. asp. 
Rafał Gmyrek

Tel. 74 854 90 87, 797 306 427
e-mail: dzielnicowy.strzegom3 
@swidnica.wr.policja.gov.pl, 
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom.

Rejon służbowy: Strzegom, ul: 
3 Maja, Agrestowa, Aleja Wojska 
Polskiego, Anielewicza Mordechaja, 
Armii Krajowej, Bankowa, Bracka, 
Brzoskwiniowa, Ceglana, Czarna, 
Dąbrowskiego Jana Henryka, Dwor-
cowa, Gronowska, Jagodowa, Jana 
Pawła II, Kamienna, Kasztelańska, 
Kolejowa, Koszarowa, Księdza 
Prałata Siwca Stanisława, Leśna, 
Morska, Obywatelska, Porzeczkowa, 
Reja Mikołaja, ROD 3-go Maja, 
ROD Aleja Wojska Polskiego, ROD 
Anielewicza, ROD Armii Krajowej, 
ROD Koszary, ROD Rybna, Rybna, 
Rzeźnicza, Skwer Sybiraków, Strzel-
nicza, Szarych Szeregów, Świętej 
Anny, Świętej Jadwigi, Wałowa, 
Wesoła, Winogronowa, Wolska, 
Wspólna, Zielona. 

Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 16:
starszy dzielnicowy mł. asp. 
Rafał Gmyrek od 01.02.2019 r. 
do 31.07.2019 r. przeprowadza 
działania priorytetowe zwią-
zane z  problematyką spoży-
wania alkoholu w  miejscach 
zabronionych w  rejonie ul. 
Wolaka oraz Szarych Szeregów 
w Strzegomiu

starszy dzielnicowy, asp.
Janusz Rajczykiewicz

Tel. 74 854 90 82, 797 306 407
e-mail: dzielnicowy.strzegom4 
@swidnica.wr.policja.gov.pl, 
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1
58-150 Strzegom.

Rejon służbowy: Bartoszówek, 
Grochotów, Jaroszów, Międzyrze-
cze, Modlęcin, Morawa, Olszany, 
Rusko, Skarżyce, Stanowice.
Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 17:
starszy dzielnicowy asp. Janusz 
Rajczykiewicz od 01.02.2019 r. 
do 31.07.2019 r. przeprowadza 
działania priorytetowe związa-
ne z problematyką spożywania 
alkoholu w miejscach zabronio-
nych w miejscowości Jaroszów

dzielnicowy, mł. asp.
Paweł Kiełbowicz

Tel. 74 854 90 77, 797 306 426
e-mail: dzielnicowy.strzegom5 
@swidnica.wr.policja.gov.pl, 
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1,
58-150 Strzegom.
Rejon służbowy: Goczałków, 
Goczałków Górny, Godzieszó-
wek, Granica, Graniczna, Kostrza, 
Rogoźnica, Stawiska, Tomkowice, 
Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka.
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Rozpoczęły się prace związane z utworzeniem pierwszego gminnego parku kalistenicznego z elementami parkuru. Co to dokładnie będzie i kto będzie mógł z tego korzystać?

Z trzepaka do parku

Kalistenika (z gr. kallos sthenos – „piękno 
i siła”) – aktywność fizyczna polegająca 
na treningu siłowym opartym na ćwi-
czeniach z  wykorzystaniem własnej 
masy ciała, takie jak np. pompki, mostki, 
brzuszki itp. Kalistenika ma pozytywny 
wpływ na układ krwionośny człowieka 
oraz kształtuje mięśnie, równowagę, 
zwinność i koordynację.

Street workout (z ang. uliczny trening) 
– aktywność fizyczna polegająca na 
wykorzystywaniu elementów zabudowy 
miejskiej lub specjalnie wykonywanych 
do tego celu parków do ćwiczeń opar-
tych głównie o kalistenikę.

Parkour (z fr. sztuka przemieszczania się) 
– pochodząca z Francji forma aktywno-
ści fizycznej. Główną ideą parkour jest 
pokonywanie przeszkód stojących na 
drodze w  jak najprostszy i najszybszy 
sposób. (źródło: Wikipedia)

– Pomysł utworzenia parku 
zgłosiła w  2016 roku Młodzie-
żowa Rada Miejska w Strzego-
miu podczas prac nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji Gminy 
Strzegom na lata 2015-2025 – 
informuje Marek Flakowski 
z  Wydziału Funduszy Euro-
pejskich, koordynator prac 
nad programem rewitalizacji. 
– Projekt dobrze wpasowywał 
się w ideę nadania nowych funk-
cji miejskiemu parkowi w  celu 
udostępnienia tej przestrzeni dla 

jak najszerszej grupy miesz-
kańców naszej gminy. Bez 
wahania ujęliśmy park kali-
steniczny i parkur w koncepcji 
przebudowy parku miejskiego 
pomiędzy ul. Dolną a Kaszte-
lańską. Oprócz placów zabaw, 
terenów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych, znajdzie się tam miejsce 
skierowane do młodzieży – doda-
je Marek Flakowski.

– W latach 2016 – 2017 młodzi 
ludzie kilkukrotnie pytali mnie 
o możliwość i  termin lokalizacji 

o g ó l n o -
dostępnych profesjo-
nalnych urządzeń do treningu. 
Dziś mogę powiedzieć z  dużą 
pewnością, że udostępnimy je już 

w  te wakacje – infor-
muje burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta.

Roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu” 
wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych” wchodzą w ostat-
nią fazę realizacji. Rozpoczęły się prace związane z utworzeniem 
pierwszego gminnego parku kalistenicznego z  elementami 
parkuru w rejonie ul. Świdnickiej nad Strzegomką.

Wizualizacja parku 
kalistenicznego, który będzie 

mieścił się między ulicami Dolną 
i Kasztelańską w Strzegomiu

*  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  *

– Oczekujemy na informacje dotyczące weryfikacji wniosków, licząc na możliwość realizacji inwestycji z nowego programu rządowego – informuje burmistrz

Co będzie dalej z ulicą Olszową?
Jak już informowaliśmy w po-

przednich wydaniach „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”, 
wniosek złożony w 2018 r. do 
Programu Rozwoju Gminnej 
i  Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019, 
znalazł się na 15. miejscu wśród 
36 wniosków dolnośląskich 
gmin, co pozwalało liczyć na 
zakwalifikowanie się do progra-
mu w 2019 r. i uzyskanie dofi-
nansowania. Lista rankingowa 
miała zostać zatwierdzona przez 

ministra właściwego ds. transportu 
i opublikowana do końca 2018 r.

Do dziś konkurs nie zo-
stał rozstrzygnięty. Wojewoda 
dolnośląski pod koniec lutego 
poinformował, że wnioski gmin 
złożone w  2018 roku zostaną 
ponownie zweryfikowane, tym 
razem pod kątem ich włączenia 
do Funduszu Dróg Samorządo-
wych – nowego wieloletniego 
programu rządowego. 

– Oczekujemy na szczegółowe in-
formacje dotyczące tej weryfikacji, 

licząc na możliwość realizacji 
inwestycji z  nowego programu 
rządowego – informuje bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta – Na bieżąco będziemy 
informować mieszkańców w  tej 
sprawie – dodaje.

Zaplanowana na 2019 rok 
przebudowa ul. Olszowej obej-
mie blisko 1,2 km drogi – po-
cząwszy od skrzyżowania z ul. 
Świdnicką w  pobliżu ronda. 
Ulica uzyska jezdnię asfaltową, 
chodniki z  kostki betonowej, 

pobocza, nowe oświetlenie ulicz-
ne oraz kanalizację deszczową. 
Przewidziano również szereg 
rozwiązań z  zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego – 
w tym wyniesione skrzyżowanie 
i  przejście dla pieszych, radar 
informujący o prędkości jazdy, 
aktywne oznakowanie drogowe 
i doświetlenie przejścia dla pie-
szych. – Trudno dziś powiedzieć, 
czy inwestycja zostanie zakończona 
w tym roku, bo cały czas czekamy 
na decyzję o  dof inansowaniu. 

Nie wykluczam jednak, że dzięki 
uczestnictwu w nowym programie 
drogowym uda się kompleksowo 
zrealizować całość robót zapla-
nowanych na ulicy Olszowej – tj. 
pozyskać dofinansowanie na prze-
budowę jej pozostałego odcinka 
oraz położenie asfaltu na łączniku 
z drogą wojewódzką nr 374, dziś 
wykonaną w technologii szutrowej. 
Gmina jest w pełni przygotowana 
do inwestycji. Czekamy tylko na 
możliwość dofinansowania – koń-
czy burmistrz Strzegomia.

Kiedy dyżury naszych aptek? Masz wpływ
na budżet gminy!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 

MARZEC 2019 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

10.03 – 16.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

17.03 – 23.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

24.03 – 30.03 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

Telewizję Internetową Strzegom można 
oglądać za pośrednictwem serwisu

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

pod banerem WAŻNE)

Nowości w
TV Strzegom
• Koncert „Zbudujmy razem 

szczęście”
• Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych „Tropem Wilczym”
• Eliminacje „The Voice of 

Strzegom”
W  2019 r. zaplanowana zo-

stała w  budżecie kwota ok. 
22 mln zł. Dlatego mieszkańcu, 
złóż deklarację podatkową PIT 
za rok 2018 w Urzędzie Skar-
bowym w  Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gminy 
Strzegom JAKO MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA. Twoje 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, kulturę, 
rozwój infrastruktury, utrzy-
manie zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, ochronę 
zdrowia i edukację dzieci.

Duża część podatku dochodowego od osób fizycznych 
zostaje przekazana do budżetu gminy Strzegom.
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Opłaty za wywóz śmieci 
ULEGAJĄ ZMIANIE!

Jedną z  przesłanek do wpro-
wadzenia podwyżek są zmiany 
w  przepisach, które powodują, 
że śmieci będzie trzeba segrego-
wać na pięć rodzajów. To papier, 
szkło, tworzywa sztuczne i metale, 
odpady biodegradowalne. Jed-
nakże główną przyczyną  wzrostu 
opłat za śmieci jest wprowadzenie 
przez rząd podwyżki tzw. opłaty 
marszałkowskiej. Nowe stawki 
są również efektem wzrostu cen 
energii, paliwa, płacy minimalnej 
oraz drastycznych podwyżek za 
składowanie jednej tony odpa-
dów na składowiskach. W naszej 
gminie obecnie trwa procedura 
przetargowa. Po przeprowadzonej 
analizie finansowej systemu gospo-
darki odpadami i kalkulacji opłaty 
w naszej gminie, niezbędnym dla 
zbilansowania całego systemu 

oraz warunków umowy z nowym 
przedsiębiorcą, jest podwyższenie 
stawek opłat za odpady komunalne.

Zmiana taka pozwoli uniknąć 
sytuacji, w  których mieszkańcy 
nieprawidłowo składali deklarację, 
a tym samym korzystali ze zniżki, 
przykładowo: w jednym domu pro-
wadzone były dwa gospodarstwa 
domowe (powinny być złożone 
dwie odrębne deklaracje – zniżka 
nie przysługuje), obecnie składano 
jedną deklarację i niezgodnie z pra-
wem korzystano ze zniżek.

W przypadku zmiany stawki za 
odpady komunalne mieszkańcy 
otrzymają informację o  opła-
cie za gospodarownie odpada-
mi komunalnymi. Nie będzie 
obowiązku składania nowych 
deklaracji, za wyjątkiem rodzin 
wielodzietnych.

Pomoc
Żywnościowa

Kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Strzegomiu 
informuje, że realizuje Pro-
gram Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 
(PO PŻ). Celem programu 
jest udzielenie wsparcia oso-
bom doświadczającym naj-
głębszych form ubóstwa po-
przez udostępnienie pomocy 
żywnościowej. Aby otrzymać 
pomoc żywnościową, należy 
zgłosić się do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Strze-
gomiu, ul. Armii Krajowej 
23 w  celu zakwalifikowania 
do odbioru żywności.

Pomoc mogą otrzymywać 
osoby/rodziny znajdujące się 
w  trudnej sytuacji życiowej 
i uzyskujące dochód nieprze-
kraczający:
• 1 402 zł netto w przypadku 

osoby samotnie gospo-
darującej, czyli dochód 
nieprzekraczający 200% 
kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecznej 
(tj. 701 zł).

• 1 056 zł netto w przypadku 
osoby w  rodzinie, czyli 
dochód nieprzekraczający 
200% kryterium docho-
dowego uprawniającego 
do korzystania z  pomocy 
społecznej (tj. 528 zł).
Transport żywności z Ca-

ritas Świdnica do strze-
gomskiego punktu odbioru 
odbywa się dzięki środkom 
finansowym przekazywanym 
przez gminę Strzegom.

W związku z dużą ilością 
otrzymywanej żywności prosi 
się osoby chętne w  ramach 
wolontariatu do pomocy 
w rozładunku towaru z Ban-
ku Żywności. Osoby zainte-
resowane pomocą proszone 
są o kontakt w punkcie od-
bioru żywności lub Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu.

Żywność wydawana jest w każdy wtorek i piątek 
w godz. od 900 do 1100 przez Caritas, ul. Paderewskiego 

(były punkt skupu ziół).

Podczas konsultacji poruszone zostały kwestie związane m.in. z technologią wykonana drogi

Dyskutowano o przebudowie
Zainteresowanie ze strony 

mieszkańców było bardzo duże 
– na sali obecnych było ponad 
30 osób. W konsultacjach uczest-
niczył miedzy innymi: Wiesław 
Witkowski – zastępca burmi-
strza Strzegomia oraz projektant.

Podczas konsultacji poruszo-
ne zostały kwestie związane 
z technologią wykonana drogi, 
lokalizacją chodników, od-
wodnieniem drogi, lokalizacją 

zjazdów. Podczas konsulta-
cji dyskutowana była kwestia 
nawierzchni projektowanej 
drogi. Po przedstawieniu przez 
projektanta możliwych tech-
nologii wykonania drogi oraz 
jej realizacji, mieszkańcy pod-
jęli decyzję o  wykonaniu na-
wierzchni z  kostki betonowej. 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej planowane jest do 
realizacji w roku 2019. 

W   U r z ę d z i e  M i e j s k i m 
w Strzegomiu 5 marca br. 
o d b y ł y  s i ę  k o n s u l t ac j e 
z mieszkańcami w sprawie 
opracowania dokumen-
tacji projektowej dla za-
dania pn. ,,Przebudowa 
ul. 3 Maja w  Strzegomiu 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej”.

Ważne szkolenie dla NGO
20 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbędzie 
się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Do Strzegomia 
przyjadą przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zo-
staną nowe wzory ofert, umów 
i  ich rozliczanie w  sprawozda-
niach w otwartych konkursach 
ofert oraz w  trybie pozakon-
kursowym (art. 19a). Omawiane 
zmiany obowiązują od 1 marca 
2019 r. i  zostały wprowadzone 
następującymi rozporządzenia-
mi: – Rozporządzenie Przewod-
niczącego Komitetu do Spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. w  spra-
wie wzorów ofert i  ramowych 
wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wy-
konania tych zadań (Dz. U. 
poz. 2057), – Rozporządzenie 
Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie uprosz-
czonego wzoru 
oferty i  uproszczonego wzoru 
sprawozdania z realizacji zadania 
publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Ilość miejsc jest ograniczo-
na.Zapisy prowadzi Zespół 
Bezpieczeństwa Profilaktyki 
i Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, tel. 74 85 60 566.

To ważna wiadomość dla strzegomian. Wynika to z tego, 
że wzrosły koszty systemu gospodarki odpadami.

NOWE STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE:
Mieszkańcy: Przedsiębiorcy:

segregowane niesegregowane

1 osoba 18 zł 1 osoba 36 zł

segregowane niesegregowane

60 l – 120 l 21 zł 60 l – 120 l 41 zł

240 l 41 zł 240 l 81 zł

1 100 l 185 zł 1 100 l 370 zł

7 000 l 1 175 zł 7 000 l 2 350 zł

UWAGA: Zniesione zostały zniżki dla grup mieszkańców od 5-7 
osób i powyżej siedmiu osób. W to miejsce wprowadzono ulgi dla 
rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodzi-
ny, w wysokości 15 % zniżki opłaty miesięcznej od takiej rodziny, 
 (o procedurze skorzystania z takiej zniżki poinformujemy na stronach 
internetowych oraz w następnym wydaniu gazety).
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Od otwarcia, obiekt odwiedziło już 26 367 osób. Liczono tylko osoby indywidualne, bez uczniów z zajęć w-fu i programu „Umiem pływać”

Nasz „Delfinek” ma już rok!

Od pierwszych dni z pływal-
ni korzystają uczniowie szkół 
z całej gminy Strzegom. Zajęcia 
wychowania fizycznego oraz 
nauka pływania z  programu 
„Umiem pływać” odbywają się 
w  okresie nauki szkolnej od 
poniedziałku do piątku od godz. 
800 do godz. 1500. Po godzinie 
1500 w  dni powszednie oraz 
w  soboty i  niedziele pływal-
nia jest ogólnie dostępna dla 
wszystkich chętnych.

Na terenie "Delfinka" funk-
cjonuje bardzo dobrze wy-
posażona strefa saun, która 
cieszy się bardzo dużą popu-
larnością. Sauny na pływalni 
są uważane przez wielu znaw-
ców za najładniejsze i najbar-
dziej funkcjonalne w regionie. 
Z tego powodu z miesiąca na 
miesiąc przybywa coraz więcej 
użytkowników.

Dzieci i młodzież są bardzo 
zadowolone, że w ramach zajęć 
z w-fu mogą korzystać z zajęć 
przeprowadzanych na „Del-
finku”. Z tego powodu zajęcia 

odbywają się już od godz. 800 
(na samym początku były od 
godz. 900). Na pływalni odbywa 
się nauka pływania, zajęcia 
„Aqua Aerobik” oraz zajęcia dla 
naszych seniorów z  programu 
„Aktywny Senior”.

– Od pierwszego dnia funk-
cjonowania obiektu do dnia 
dzisiejszego odwiedziło naszą 
pływalnię 26 367 osób. Są to 
tylko osoby indywidualne, bez 

uczniów z zajęć w-fu i progra-
mu „Umiem pływać”. Zarząd 
OSiR Sp. z  o. o. wprowadzał 
sukcesywnie różnego typu pro-
mocje i  akcje marketingowe, 
które przyniosły stały wzrost 
osób korzystających z „Delfinka”. 
Najwięcej osób indywidualnych 
odwiedziło pływalnię w  lutym 
br. 3 351 osób – podkreśla 
Paweł Mosór, prezes spółki 
OSiR Strzegom.

16 marca 2018 r. nastąpiło 
otwarcie Małej Przyszkolnej 
Krytej Pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” przy ul. Ko-
chanowskiego 4 w Strzego-
miu. Strzegomski „Delfinek” 
powstał jako pierwszy na 
Dolnym Śląsku. Już jutro – 
w sobotę (16.03) – będziemy 
świętować rocznicę powsta-
nia strzegomskiej pływalni!

16 marca 2019 r. (sobota) zapraszamy 
wszystkich do odwiedzenia naszego 

Delfinka. 
W tym dniu jednorazowy bilet wstępu 
na cały obiekt będzie za symboliczną 

„Złotówkę”.
Ponadto w tym dniu czekają na was 

liczne atrakcje.

- Zapraszamy do odwie-
dzania naszej pływalni 
przez cały rok zarów-
no już naszych stałych 
klientów, jak również te 
osoby, które jeszcze nas 
nie odwiedziły. Zapew-
niamy, że warto zainwe-
stować w wolny czas na 
Delfinku w celu rekre-
acyjnym, jak i zdrowot-
nym przy bardzo małym 
nakładzie finansowym 
– mówi Paweł Mosór.

Wizytowali nasze przedszkole
Gości z UE szczególnie interesowało zastosowanie efektywności energetycznej w strzegomskim przedszkolu. Co jeszcze zobaczyli poza nowym obiektem?

Największa inwestycja w naszej gminie - przedszkole z od-
działem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu było 
prezentowane przed członkami Komisji Unii Europejskiej, 
którzy odwiedzili Strzegom w ostatnią środę (13.03).

Goście byli pod ogromnym 
wrażeniem nowo wybudowanego 
obiektu i jego gabarytów. Szcze-
gólnie interesowało ich zastoso-
wanie efektywności energetycznej 
w  strzegomskim przedszkolu. 
Burmistrz Zbigniew Suchyta 
poinformował przyjezdnych, że 

już niedługo ruszy żłobek dla 50 
dzieci, a od 1 września br. – przed-
szkole dla 95 małych strzegomian.

Goście z  Unii Europejskiej 
w  tym dniu wizytowali jeszcze 
m. in. Kościół Pokoju w Świdnicy 
oraz Zamek Książ w Wałbrzychu.

red
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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 ?

Już wiosna! A  razem z  wiosną przyszło piękne święto 
wszystkich pań. W tym dniu na ulicach Podhajec spo-
tkać można było panów śpieszących do swoich domów 
z  bukietami kwiatów. Radosną atmosferę widać było 
również w szkole.

Z   o k a z j i  D n i a  K o b i e t 
uczniowie szkoły przygoto-
wali uroczyste przedstawienie, 
na które zaprosili nauczyciel-
ki i  koleżanki z  klasy oraz 
swoje mamy, siostry i  bab-
cie. Chłopcy odegrali wesołe 
scenki z  życia rodzinnego. 
Były tańce, śpiewy oraz ciepłe 
życzenia i drobne upominki dla 

wszystkich obecnych pań. Ten 
świąteczny i  słoneczny dzień 
w szkole zakończył się wspólną 
dyskoteką.

Tekst: Galyna Bojko
Zdjęcia: Podhajska szkoła 

zawodowo-ogólnokształcąca, 
profil podstawowy I-III

Tł. i red. w j. polskim:
D. Kuleba

Przypominamy, że w Urzędzie 
Miejskim działa punkt potwier-
dzania profili. Chcesz załatwiać 
sprawy urzędowe online? Po-
trzebujesz profilu zaufanego. To 
bezpłatne narzędzie, dzięki któ-
remu możesz potwierdzać swoją 
tożsamość w  internecie (służy 
jako twój elektroniczny podpis). 
Za jego pomocą możesz łatwo, 
szybko i bezpiecznie wysyłać oraz 
sprawdzać dokumenty w różnych 
serwisach urzędowych, dokony-
wać płatności on-line bez wycho-
dzenia z domu. Zapraszamy do 
Wydziału Obsługi Interesan-
tów, pokój nr 15 (parter).

Zawodowo-ogólnokształcąca szkoła profil podstawowy I-III to największa placówka w Pod-
hajcach. W 17 salach lekcyjnych i 8 salach z tematycznym wyposażeniem uczy się 307 uczniów, 
a pracuje 42 nauczycieli. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne oraz salę widowiskową. Dyrektorem 
szkoły jest Galina Pjetrowna Taras. Placówce podlegają 3 mniejsze oddziały, do których uczęszcza 
110 młodych ludzi.  Szkoła istnieje od 1931 r. i jest dumna ze swoich uczniów – wielokrotnych 
laureatów olimpiad w rożnych dziedzinach nauki i sportu.

Dzień otwarty w Torgau
Goście mogą obejrzeć nowo-

cześnie urządzone pracownie 
fizyczne i  chemiczne, w  któ-
rych uczniowie przeprowadzają 
eksperymenty. W  innych te-
matycznie urządzonych salach 
lekcyjnych znajdują się puzzle 

o tematyce historycznej, pod-
ręczniki i książki oraz wszelkie 
pomoce dydaktyczne. Gospo-
darze przygotowali ścieżkę 
dydaktyczno-poznawczą prze-
biegającą po terenie całej szko-
ły, by młodsi goście na własną 

rękę odkryli wszystko, co warto 
zobaczyć. Rodzice mają w tym 
czasie możliwość, by  porozma-
wiać z kadrą szkolną.

Ciekawostką szkoły jest mu-
zeum, w  którym zwiedzający  
mogą przenieść się w  czasie 

i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały 
sale lekcyjne.

Autor: Heide Suk
Zdjęcia: Szkoła im

Katarzyny von Bora
Tł. i redakcja:

Dominika Kuleba

Raz w roku w sobotni ranek przez trzy godziny drzwi szkoły 
ponadpodstawowej im Katarzyny von Bora są szeroko 
otwarte. Jest to idealna okazja dla mieszkańców naszego 
partnerskiego miasta, absolwentów tej szkoły oraz rodziców 
i uczniów szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem 
odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej, by przyjrzeć się 
z bliska działalności tej placówki.

W przyszłym tygodniu odbędą się m. in. wybory sołeckie w Goczałkowie, Jaroszowie i Stanowicach

Znamy kolejnych sołtysów
Możesz mieć swój profil zaufany

Swoich gospodarzy wybrały trzy kolejne wsie gminy Strze-
gom. W Goczałkowie Górnym i Modlęcinie mieszkańcy 
zaufali tym samym osobom. W Bartoszówku nastąpiła 
zmiana sołtysa.

Sołtysem Goczałkowa Gór-
nego na kadencję 2019-2024 
ponownie został wybrany 
Andrzej Kowszyn. Pomagać 
mu będą: Ewa Badyna, Ewa 
Ryznar, Bogusława Szczogryn, 
Katarzyna Zontek, Aneta Za-
skórska i Teresa Musiałek.

W Modlęcinie również bez 
zmian na stanowisku sołtysa. 
Krystyna Gielata (21 głosów) 
pokonała w  głosowaniu Mo-
nikę Wór (14 głosów) i to ona 
przez kolejne 5 lat będzie za-
rządzać Modlęcinem. W skład 
rady sołeckiej weszli: Kazimierz 

Sikora, Maria Gruszecka, Kry-
styna Kisiel, Tadeusz Wątroba 
i Wacław Kozłowski.

Bartoszówek ma nowego go-
spodarza. Dotychczasowy sołtys 
Janina Gołębiak nie ubiegała 
się o reelekcję. Wyrównany bój 
stoczyli: Agata Burdzińska i An-
drzej Rodak. Ta pierwsza otrzy-
mała 51, zaś jej rywal 42 głosy. 
Agatę Burdzińską w kierowa-
niu wsią wspierać będą: Karolina 
Stenczyna, Agnieszka Skiera, 

Agata Sztandera, Agnieszka 
Hordyńska i Lucyna Woch.

W  przyszłym tygodniu od-
będą się m. in. wybory sołeckie 
w Goczałkowie, Jaroszowie i Sta-
nowicach. O ich wynikach poin-
formujemy w kolejnym numerze.

Znana jest już data drugiego 
zebrania wiejskiego w  Kostrzy, 
gdzie – przypomnijmy – nie 
wybrano nowego sołtysa. Spo-
tkanie odbędzie się 26 marca 
br. o  godz. 1900 w  miejscowej 
świetlicy wiejskiej.

Oddali 
krew

W Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w  Strzegomiu 12 marca 
br. odbyła się kolejna zbiórka 
krwi. Na zbiórkę krwi zgłosiło 
się bardzo dużo osób, bo aż 
37, a 28 osób oddało krew dla 
ratowania innych.

Organizatorzy zbiórki, tj. 
OSiR Sp. z o. o. i Młodzieżowa 
Rada Miejska w  Strzegomiu 
w  imieniu przyszłych biorców 
krwi dziękują wszystkim daw-
com krwi za ich dar życia.

Następna zbiórka krwi na te-
renie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji odbędzie się 14 maja 2019 
roku w godz. 900 – 1300. Serdecz-
nie zapraszamy nowe osoby do 
włączenie się do akcji zbiórki 
krwi. red

Dzień Kobiet
w Podhajcach

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 ?

Szkoła im. Katarzyny von 
Bora to jedna z  dwóch 
szkół ponadpodstawowych 
w  Torgau. Dyrektorem 
placówki jest Heide Suk. 
W 17 klasach uczy się 440 
uczniów, a  pracuje 36 na-
uczycieli. Językiem obcym 
jest angielski, a od 6. klasy 
istnieje możliwość dodat-
kowej nauki j. francuskiego. 
Zajęcia odbywają się w za-
adaptowanych budynkach 
byłych koszarów wojsko-
wych. W  2018 r. placów-
ka nawiązała intensywną 
współpracę z  Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 2 im. 
M. Kopernika w  Strzego-
miu. W ramach tej wymiany 
odbyły się już dwie wizyty 
partnerskie, na bieżący rok 
planowane są kolejne.
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23.03 godz. 1600 – „Jak wytresować smoka 3” – dubbing, 3D
23.03 godz. 1800 – „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
24.03 godz. 1600 – „Jak wytresować smoka 3” – dubbing, 3D
24.03 godz. 1800 – „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
30.03 godz. 1600 – „Corgi, psiak Królowej” – dubbing
30.03 godz. 1800 – „Prodigy. Opętany”
31.03 godz. 1600 – „Corgi, psiak Królowej” – dubbing
31.03 godz. 1800 – „Prodigy. Opętany”

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

C o  w  k i n i e  S C K ?

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

KONKURS
kinowy

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

Jakiej narodowości jest słynny reżyser Alfonso Cuaron, 
który podczas ostatniej gali Oscarów święcił duże sukcesy?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, 

otrzymają podwójną wejściówkę na filmy wyświetlane 
w dniach 30 – 31 marca 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.

W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

Powodzenia!

PYTANIE KONKURSOWE
TYGODNIA:

Udało się nawiązać kontakt z dwiema więźniarkami. Jako dziewczęta pracowały po 12 godzin dziennie przy obróbce lnu przywożonego do Strzegomia

Obóz pracy na Grabach
– Zaczęło się od tego, że na-

wiązałem kontakt z  dwiema 
żyjącymi jeszcze więźniarkami 
strzegomskiego obozu pracy: Sonią 
Abri z Izraela i Leą Glaitman ze 
Szwecji, które podczas wielogo-
dzinnych rozmów opowiedziały 
mi historię tego strasznego miej-
sca – mówi Krzysztof Kaszub. 
– Niedawno skontaktowałem 
się jeszcze z  kolejnym świad-
kiem tamtych tragicznych czasów 
– Goldą Zucker, mieszkającą 
aktualnie w Stanach Zjednoczo-
nych. Jej syn napisał książkę pt. 
„I  Choose Life”, która dokładnie 
opisuje codzienne życie w obozie 
na Grabach. Jestem w jej posiada-
niu i z niecierpliwością czekam na 
przetłumaczenie – dodaje. 
Rygor i bicie za wszystko

Były obóz pracy znajdował 
się przy obecnej ul. Milenijnej 
6 w  Strzegomiu i  funkcjo-

nował jako FAL (Frauen-
-Arbeitslager). Był filią obozu 
Gross-Rosen w  Rogoźnicy. 
Do dnia dzisiejszego istnieją 
przyziemia jednego z  sześciu 
baraków, w  których jednocze-
śnie przebywało ok. 500 więź-
niarek. Zachował się również 
fragment pięknej betonowej 
posadzki i  fundamenty bramy 
wjazdowej. W  sumie przez 
strzegomski obóz przewinęło 
się kilka tysięcy kobiet. Pracę 
więźniarek – często bardzo 
rygorystycznie – nadzorowały 
młode esesmanki, które miesz-
kały na Grabach. – Dziewczyny 
pracowały po 12 godzin dziennie 
przy obróbce lnu, który był przy-
wożony do Strzegomia. Były 
bite za każdą niesubordynację 
i  brak dyscypliny – podkreśla 
strzegomski badacz. – Trzeba 
jednak od razu dodać, że warunki 

bytowe w barakach nie były aż tak 
drastyczne jak w innych obozach. 
Więźniarki miały dostęp do ciepłej 
wody, każdy pokój w baraku miał 
swój grzejnik. Gdy pewnego dnia 
do Strzegomia przybył trans-
port z  Oświęcimia, tamtejsze 
więźniarki miały powiedzieć: 
„Z piekła do nieba” – zaznacza. 
Warto jeszcze wspomnieć, że 
w podziemno-naziemnych 
obiektach strzegomskiej fabryki 
lnu, najnowocześniejszej wtedy 
w Europie, produkowano dla 
celów militarnych III Rzeszy 
elektryczne silniki do U-botów. 
„Marsz śmierci”

W  lutym 1945 r. zapadła 
decyzja o zamknięciu obozu na 
Grabach i  ewakuacji młodych 
kobiet, które – poprzez Czechy 
– drogą kolejową i pieszo – miały 
dotrzeć do kolejnego obozu, 
tym razem do niemieckiego 

KL Bergen-Belsen (przy gra-
nicy niemiecko-holenderskiej). 
Z ok. 500 obozowiczek do Ber-
gen–Belsen doszło tylko 120 
dziewcząt. 380 z  nich zmarło 
z  wycieńczenia, głodu i  do-
skwierających ujemnych tempe-
ratur. Był to tzw. „marsz śmier-
ci”. Gdy 15 kwietnia 1945 r. 
alianci wyzwalali ten niemiecki 
obóz, okazało się, że tylko 20 
więźniarkom ze Strzegomia 
udało się przeżyć. M.in. wła-
śnie: Sonii Abri, Lei Gleit-
man i  Goldzie Zucker, dzięki 
świadectwu których możemy 
odkrywać nieznane karty histo-
rii naszego miasta. Większość 
więźniów zmarła tam ze wzglę-
du na wszechogarniający tyfus. 
Zachować pamięć dla 
następnych pokoleń

Krzysztof Kaszub, w porozu-
mieniu z  burmistrzem Strze-

gomia – Zbigniewem Suchytą 
i Instytutem Pamięci Narodo-
wej, planuje w drugiej połowie 
2019 r. posadowić pamiątkowy 

obelisk na miejscu dawnego 
obozu pracy na Grabach. Ma 
upamiętniać to przerażające 
miejsce. TW

Niestrudzony Krzysztof Kaszub odkrywa kolejne fakty związane z historią naszego miasta. W latach 1943-45 na terenie 
dzielnicy Graby w Strzegomiu istniał dziewczęcy obóz pracy dla Żydówek polskiego pochodzenia z Górnego Śląska 
(głównie w wieku 12-18 lat), które – będąc tanią siłą roboczą dla III Rzeszy – pracowały ponad swoje siły przy przetwa-
rzaniu lnu. Niejednokrotnie płaciły najwyższą cenę.

21 lutego br. 50-osobowa grupa strzegomskich emerytów udała się na wycieczkę do Wrocławia

Wieści od emerytów
Ostatnie tygodnie były aktywne dla naszych emerytów. Był czas na ciekawe spotkanie, 
zabawę karnawałową i wycieczkę do Wrocławia. Członkowie Związku Emerytów i Ren-
cistów w  Strzegomiu wzięli udział w  spotkaniu (30.01) z  prof. Janem Chmurą, które 
odbyło się w Bibliotece Miejskiej. Poświęcone było ono udziałowi profesora w Maratonie 
na Antarktydzie. 

Bieg ten był biegiem dla na-
uki. Profesor biega i  sam na 
sobie bada wpływ wysiłku ma-
ratońskiego na organizm. Ho-
norowy Obywatel Strzegomia 
w  ciekawy sposób opowiadał, 
opierając się na przeźroczach, 
o  swojej przygodzie na An-
tarktydzie. – Opowiadania tak 
nas zaciekawiły, że prosiliśmy 
profesora o  następne spotkanie 
i  opowiedzenie nam o  innych 
maratonach – mówią emeryci.

Zabawa karnawałowa zor-
ganizowana przez Zarząd Re-
jonowy PZERiI odbyła się 
14 lutego br. w  sali balowej 
„Pod Rumakiem”. Jak każdego 
roku nasi emeryci bawili się 
wyśmienicie. Data 14 lutego 
to również Walentynki, czyli 
„Dzień zakochanych”. – Bra-

liśmy udział w różnego rodzaju 
konkursach, które prowadziła 
Elżbieta Pienio z SCK. Doping 
dla biorących udział w konkursach 
był bardzo duży. Wszyscy wy-
kazywali spryt i  chęć zdobycia 
pierwszego miejsca. Nie zabra-
kło okazania elementów miłości 
i  przyjaźni w  naszej grupie 
wiekowej 60+. Impreza była 
udana i  na długo pozostanie 
w sercach i pamięci – stwierdzili 
nasi emeryci.

21 lutego br. 50-osobowa 
grupa strzegomskich eme-
rytów udała się na wyciecz-
kę do Wrocławia. Jednym 
z  punktów programu było 
zwiedzanie Panoramy Ra-
cławickiej. Ogromnych roz-
miarów obraz upamiętnia 
zwycięską bitwę pod Racła-

wicami. Nasi mieszkańcy 
podziwiali relikt XIX w. kul-
tury masowej, który przenosi 
widza w  inną rzeczywistość 
i  inny czas. Następnie oglą-
dali cenną kolekcję sztuki 
średniowiecznej w  Muzeum 
Narodowym, a  w  Pawilonie 
Czterech Kopuł  sz tukę 
współczesną. – Kontynuując 
wycieczkę, skierowaliśmy się 
do Afrykarium. W  ogromnym 
gmachu Oceanarium przyglą-
daliśmy się z  bliska niezwy-
kłym mieszkańcom wodnym, 
różnorodnym ekosystemom, 
cudownym okazom Czarnego 
Kontynentu. Poczuliśmy klimat 
gorącej Afryki. Zachwyceni 
i pełni wrażeń wracaliśmy do 
domu – podsumowali emeryci.

red
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W Strzegomskim Centrum Kultury odbył się wyjątkowy koncert charyta-
tywny na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu 

pt. „Zbudujmy razem szczęście!”. Celem imprezy, która odbyła się 2 marca 
br., było zebranie pieniędzy na  przystosowanie i wyposażenie pracowni 
gospodarstwa domowego.
–  Nowa pracow-
nia otworzy szereg 
możliwości edu-
kacyjnych i  re-
walidacy jnych 
o ra z  poz w o l i 
dzieciom i  mło-
dzieży z różnymi 
niepełnospraw-
nościami, w  tym 
ze spektrum auty-
zmu,  nauczyć się 

podstawowych czyn-
ności niezbędnych do 

samodzielnego życia 
poza szkołą – wyjaśnia 

Małgorzata Zaremba, 
dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych w Strzegomiu.
Pomysł koncertu narodził 

się na jednym ze spotkań rady 
rodziców z  dyrektor placówki 
Małgorzatą Zarembą. Koordy-
nacją projektu zajęła się Sandra 
Golińska wraz z  pozostałymi 
rodzicami.

Na scenie SCK zaprezen-
towali się wspaniali artyści: 
Zespół Muzyczny z Centrum 
Chrześcijańskiego Kościoła 
Zielonoświątkowego w Strze-
gomiu, Zespół „Jeruzalem” 
z  Jaroszowa, młodzież z  17 
Strzegomskiej Drużyny Har-
cerzy „Birkut”, solista SzczuRec 
z  repertuarem hip-hopowym, 
zespół „Ślad”, dzieci z Przed-
szkola nr 2 w  Strzegomiu, 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Szkoły Podsta-

wowej nr 3 oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w  Strzegomiu, 
Eliza Łabędzka, Franciszek 
Gołębiowski, Emilia Stempin 
i Mateusz Karcz reprezentujący 
Zespół Szkół w  Strzegomiu. 
Gwiazdą wieczoru był Zespół 
„Niepoprawni” z Jawora, który 
w Strzegomiu pierwszy raz wy-
stąpił podczas zeszłorocznego 
„Święta Granitu”.

Poza występami artystyczny-
mi na scenie odbywały się licy-
tacje. W holu SCK zaś znajdo-
wała się słodka kawiarenka oraz 
loteria fantowa z wyjątkowymi 
nagrodami głównymi. Podczas 
koncertu można było zapisać 
się też do bazy potencjalnych 
dawców szpiku DKMS.

- Z całego serca organizatorzy dziękujemy osobom, 
bez których nie udałoby się  zrealizować koncertu 
i przeprowadzić zbiórki pieniędzy – mówi dy-
rekcja placówki, dla której zbierano pieniądze. 
A udało się  zebrać ponad 7 500 zł. – Cieszymy 
się, że znalazło się tak liczne grono darczyńców, 
którzy wsparli to przedsięwzięcie

– mówi Małgorzata Zaremba.

Koncert
„Zbudujmy razem
szczęście”

Informujemy, że do pro-
wadzenia rekrutacji do 
nowego Przedszkola nr 1 
w Strzegomiu wyznaczone 
zostało Przedszkole nr 2 
w Strzegomiu.

Wnioski rekrutacyjne 
będzie można pobrać bez-
pośrednio w  Przedszkolu 
nr 2 lub ze strony interne-
towej przedszkola

www.pp2.strzegom.pl.
Rekrutacja przebiegać 

będzie na takich samych 
zasadach i w tych samych ter-
minach  jak w innych przed-
szkolach na terenie gminy.

Rekrutacja
Dzięki nowemu wyposażeniu sali, lekcje będą ciekawsze i pozwolą rozwinąć pasje uczniów

W  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu 
powstała nowoczesna pra-
cownia przyrodnicza. Sala 
została wyremontowana, 
wyposażona w  nowe spe-
cjalistyczne meble, ławki, 
stoliki, nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, preparaty mi-
kroskopowe i sprzęt multi-
medialny.

W gabinecie przyrodniczym 
uczniowie mogą wykonywać 
ćwiczenia laboratoryjne wy-
korzystując mobilne labora-
torium, stół demonstracyjny, 
mikroskopy, stację pogody. 
Mogą również przeprowadzać 

badania gleby i  wody, uży-
wając zakupionych pomocy 
dydaktycznych. Dzięki takiemu 
wyposażeniu sali, zajęcia lek-
cyjne będą nie tylko ciekawym 
doświadczeniem edukacyjnym, 
ale wpłyną również na rozwi-

nięcie  zainteresowań i  pasji 
naukowych uczniów.

Pracownia została sfinan-
sowana ze środków Gminy 
Strzegom i Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w kwocie ok. 
50 000 zł.

„Czwórka”
z nowoczesną
pracownią
biologiczną

8 marca to tradycyjne święto wszystkich kobiet na całym 
świecie. Jak powszechnie wiadomo każda kobieta to fajna 
babeczka. Nawiązując do różnego znaczenia tego słowa, 
w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu obchodzono 
„Przedszkolny Dzień Babeczki”.

W  tym dniu przedszkolaki 
świętowały w  szczególny spo-
sób. Rano w holu przedszkola 
zorganizowano kolorową kwia-
ciarnię. Każda wchodząca do 
przedszkolnego budynku ko-
bieta obdarowywana była przez 
małych mężczyzn uśmiechem, 
kwiatkiem i życzeniami.

Dziewczynki ubrały się 
w  błyskotki, sukienki, klejno-
ty, kapelusze i  inne atrybuty 
kobiecości. Chłopcy w  tym 
dniu założyli galowe stroje 
i  swoim szarmanckim zacho-
waniem okazywali sympatię 
do wszystkich małych i dużych 
dziewczyn. W  grupie „ Bie-
dronek” dziewczynki zamie-
niły się w prawdziwe modelki 
i prezentowały swe wyjątkowe 
stroje niczym na prawdziwym 
wybiegu. Mali dżentelmeni 
z  grupy „Pszczółek” zafun-
dowali swoim koleżankom 

prawdziwe SPA. Chłopcy wy-
konali dziewczynkom masaż 
dłoni z  odżywczym kremem 
oraz zrobili odświętny makijaż. 
Przy pomocy swoich rodziców 
chłopcy we wszystkich grupach 
przygotowali miłe upominki dla 
swoich koleżanek. W  zamian 
dostali słodkie buziaki.

Podczas zajęć starsze przed-
szkolaki samodzielnie piekły 
słodkie babeczki, zaś maluchy 
próbowały swoich sił w trudnej 
sztuce dekoracji słodkich pysz-
ności. Wszystkie dzieci miały 
wiele frajdy przy przygotowaniu 
tych efektownych smakołyków. 

Po południu w miejscu kwia-
ciarni powstała cukiernia, gdzie 
przedszkolaki sprzedawały 
wszystkim chętnym wyjątkowe 
babeczki, a w gratisie dodawały 
piękne dziecięce uśmiechy. To 
był niezapomniany dzień nie 
tylko dla dziewczynek.

„Dzień Babeczki” 
w Przedszkolu nr 3

Kosmos
bez tajemnic

Niezapomnianą przygodą dla 
przedszkolaków z „Misia Uszat-
ka” było podsumowanie projektu 
,,Kosmos bez tajemnic". Była 
to prawdziwa podróż w prze-
strzeń kosmiczną. Sala zmieniła 
się w galaktykę pełną gwiazd, 
kosmitów i ufoludków. Przy 
dźwiękach kosmicznej muzyki 
przedszkolaki przeniosły się do 
świata zaczarowanych planet.
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AKS w dalszym ciągu zajmuję drugą lokatę w tabeli IV ligi dolnośląskiej

Judocy AKS-u Strzegom 23 
lutego br. uczestniczyli w za-
wodach w Niemczech na za-
proszenie zaprzyjaźnionego 
klubu Samura Oranienburg.

Grupa młodych judoków ze 
Strzegomia pojechała bardzo 
dobrze przygotowana. Świetne 
pojedynki stoczyła Martyna 
Janaszek, która zajęła 2. miej-
sce oraz Jakub Zalas, który 
był trzeci. Tuż za podium – 

na 4. miejscu – uplasowała się 
Zuzanna Oleksiuk. Michał 
Molis, Karol Górski oraz Da-
riusz Kuś zajęli dalsze lokaty.

Gratulujemy zawodnikom 
osiągniętych wyników, zaś 
trenerom dziękujemy za przy-
gotowanie naszych judoków. 
Wyjazd na zawody mógł się 
odbyć dzięki wsparciu finan-
sowemu z  budżetu gminy 
Strzegom.

red

Coraz więcej dzieci uczy się jeździć na łyżwach, a ci co już umieją doskonalą swoje zdolności

Kto mistrzem Orlika?

Poznaliśmy wyniki gminnego turnieju Mistrz Białego 
Orlika. W rywalizacji (06.03) udział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych naszej gminy w  kategoriach dziewcząt 
i chłopców klas 4 – 5 i 6 – 8. Kto wygrał?

Zadaniem uczestników było 
pokonanie zwinnościowego 
toru przeszkód  na łyżwach, 
bezbłędnie i na czas. W kla-
syfikacji szkół zwyciężyła 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu, która była 
najlepsza we wszystkich  ka-
tegoriach.

Dla uczniów taki turniej to 
wspaniała zabawa i możliwość 
zaprezentowania swoich łyż-
wiarskich umiejętności. Biały 
Orlik cieszy się ogromną po-
pularnością w naszym mieście. 
Coraz więcej dzieci uczy się 
jeździć na łyżwach,  a ci co już 
umieją – z powodzeniem do-
skonalą łyżwiarskie zdolności.

Organizatorem tegorocznej 
edycji zawodów był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. 
w Strzegomiu we współpracy 
z  nauczycielami wychowania 
fizycznego.

WYNIKI:
dziewczęta – klasy 4 – 5:
1. Aleksandra Świrniak
2. Nina Adamus
3. Maja Kaczorowska

dziewczęta – klasy 6 – 8:
1. Julia Stromidło
2. Marlena Jedyńczuk
3. Milena Bodnar

chłopcy klasy –  4 – 5:
1. Jakub Sienkiewicz
2. Patryk Burzyński
3. Jakub Wiktorski

chłopcy klasy  –  5  – 8:
1. Oskar Mosór
2. Alan Tomaszewski
3. Dominik Szklarek

Rywalizowali
w Niemczech

Każda z drużyn rozegrała po trzy mecze, do dwóch wygranych setów do 21 punktów

Grali młodzi siatkarze

OSiR sp. z o. o. informuje

W turnieju 6 marca br. zagrali 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych nr 2, 3 i 4 ze Strzegomia 
oraz uczniowie Zespołu Szkol-
no Przedszkolnego z Jaroszowa.

Każda z  drużyn rozegrała po 
trzy mecze, do dwóch wygranych 
setów do 21 punktów.  Emocje 

sportowe udzieliły się nie tylko 
zawodnikom, ale także kibicom. 
W  hali było naprawdę głośno! 
W końcu każdy chciał, by wygrała 
jego drużyna. Nad przebiegiem 
zawodów dzielnie czuwali sędzio-
wie, uczniowie klas III G PSP nr 2 
w Strzegomiu.

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu  siatkarze 
szkół podstawowych rywalizowali w  kategorii dziewcząt 
i chłopców klas VII i VIII. 

dziewczęta:
I miejsce – ZSP Jaroszów
II miejsce – PSP nr 2 Strzegom
III miejsce – PSP nr 4 Strzegom
IV miejsce – PSP nr 3 Strzegom

chłopcy:
I miejsce – PSP nr 4 Strzegom
II miejsce – ZSP Jaroszów
III miejsce – PSP nr 2 Strzegom
IV miejsce – PSP nr 3 Strzegom

KLASYFIKACJA TURNIEJU:

Na podstawie art. 35 ustawy 
z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o  gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 z  późn. zm.) Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji spółka 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Strzego-

miu 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  uchwałą 
nr 01/03/2019 Zarządu OSiR 
sp. z o.o. w Strzegomiu z dnia 
14 marca 2019 r. na cele zwią-
zane z działalnością handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
prowadzoną na terenie OSiR 
sp. z o.o. w Strzegomiu.

Hat-trick Migalskiego 
Piłkarze AKS-u Strzegom 

udanie zainaugurowali rundę 
wiosenną w sezonie 2018/19. 
W 16. kolejce podopieczni 
Roberta Bubnowicza po-
konali na własnym terenie 

Prochowiczankę Prochowice 
3:0 (2:0). Trzy gole strzelił 
Migalski.

AKS w dalszym ciągu zaj-
muję drugą lokatę w tabeli 
IV ligi dolnośląskiej (grupa 

zachód), tracąc tylko 3 pkt do 
lidera – Chrobrego II Gło-
gów. W najbliższy weekend 
nasi zawodnicy zagrają na wy-
jeździe ze Spartą Rudna – 10. 
miejsce w tabeli rozgrywek.
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Jaroszów – działki niezabudowane

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

1. Działka niezabudowana nr 138/7, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium — 210,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

2. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium — 215,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się 

w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1020 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium — 220,00 
zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1040 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

4. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium — 225,00 zł. 

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

5. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2.200,00 zł. Wadium — 230,00 
zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1120 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

6. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 

SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium 
— 235,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1140 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – 
sala nr 29.

7. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 2.220,00 zł. Wadium 
— 240,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 6 MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18.03.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
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 
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 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego 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 Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja  o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  o przetargu.

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z  dnia 21 
sierpnia 1997 r. o  gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres  21 dni 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
• oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z   Zarzą-
dzeniem Nr: 73/B/2019, 
74/B/2019, Burmistrza 
Strzegomia,  z  dnia 11 
marca 2019 roku.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z  dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z  2018 r. poz. 2204 z  późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do: 
• sprzedaży zgodnie z  Za-
rządzeniem Nr 69/B/2019 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
6 marca 2019 r.,
• zniesienia współwłasno-
ści zgodnie z  Zarządze-
niem Nr 70/B/2019 Bur-
mistrza Strzegomia z  dnia  
6 marca 2019 r.

Burmistrz
Strzegomia
informuje

Burmistrz
Strzegomia
informuje

Jakie zaświadczenie z USC?

Gdzie po zaświadczenia podatkowe?

Zaświadczenie o stanie cywil-
nym – może otrzymać osoba, 
której dotyczy zaświadcze-
nie. Wniosek można złożyć 
w dowolnym Urzędzie Sta-
nu Cywilnego bez względu 
na miejsce zamieszkania czy 
zameldowania po okazaniu 
ważnego dokumentu tożsamo-
ści. O ile to możliwe, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
wyda zaświadczenie od ręki 
pod warunkiem, że akt staniu 
cywilnego będzie w rejestrze 
stanu cywilnego. Zaświadczenie 
wydawane jest po uiszcze-
niu opłaty skarbowej w kasie 
urzędu lub na konto gminy w 
kwocie 38,00 zł. Zaświadczenie 
ważne jest sześć  miesięcy od 
daty jego wystawienia.

Zaświadczenie o możliwości 
zawarcia związku małżeńskiego 
za granicą – można otrzymać 
w każdym Urzędzie Stanu 
Cywilnego po okazaniu waż-
nego dokumentu tożsamości, 
wypełnienia wniosku, przed-
łożeniu dokumentu potwier-
dzającego stan cywilny przy-
szłego małżonka (w przypadku 
cudzoziemca) oraz złożeniu 
pisemnego zapewnienia o braku 
przeszkód do zawarcia małżeń-
stwa złożone przed kierow-
nikiem USC. Zaświadczenie 
wydawane jest po uiszczeniu 
opłaty skarbowej w kasie urzę-
du lub na konto gminy również  
w kwocie 38,00 zł. Zaświadcze-
nie ważne jest sześć miesięcy od 
daty jego wystawienia.

Burmistrz Strzegomia wy-
daje zaświadczenia m.in. 
o  powierzchni i  dochodzie 
z gospodarstwa rolnego oraz 
o niezaleganiu w podatkach 
i opłatach lokalnych.

W  celu uzyskania za-
świadczenia w  sprawach 
podatkowych należy zło-
żyć w  Wydziale Obsługi 
Interesantów lub w  Wy-
dziale Podatkowym po-
danie o wydanie zaświad-
czenia (druk F-3/WP(7)). 

Jeśli zaświadczenie nie 
podlega zwolnieniu z opła-
ty skarbowej należy tę 
opłatę zapłacić w kwocie: 
17,00 zł za zaświadcze-
nie w  sprawie dochodu 
z  gospodarstwa rolnego, 
21,00 zł za zaświadczenie 
o  niezaleganiu w  podat-
kach. Opłatę należy uiścić 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy 
Gminy Strzegom: GMI-
NA STRZEGOM BZ 
WBK S.A. O/Strzegom 

Nr 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229.

Podanie o  wydanie za-
świadczenia dostępne jest 
na stronie internetowej 
www.bip.strzegom.pl, 
w  Wydziale Obsługi In-
teresanta oraz w Wydziale 
Podatkowym. Zwolnieniu 
z opłaty skarbowej podle-
gają zaświadczenia wymie-
nione w ustawie z dnia 16 
listopada 2006 o  opłacie 
skarbowej, najczęściej są 
to zaświadczenia wyda-

wane w celach socjalnych. 
Zaświadczenie o  niezale-
ganiu w podatkach wyda-
wane jest w  pokoju nr 6, 
natomiast zaświadczenie 
o  powierzchni gospodar-
stwa i  dochodzie z  tego 
gospodarstwa w  pokoju 
nr 4 Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Zaświad-
czenie wydaje się bez zbęd-
nej zwłoki, nie później 
jednak niż w  ciągu 7 dni 
od dnia złożenia podania 
o jego wydanie.

Wyjaśniamy, jakie rodzaje zaświadczeń wydaje Urząd 
Stanu Cywilnego. 

Burmistrz Strzegomia in-
formuje, iż dotacja celowa 
ze środków budżetu gminy 
Strzegom w  ramach pro-
gramu priorytetowego pn.: 
"Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa 
dolnośląskiego" na dofinan-
sowanie wymiany lokalnego 
źródła ciepła zasilanego pali-
wami stałymi lub biomasą na 
przyjazne środowisku źródło 
ciepła jest realizowana przy 
wsparciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na 
podstawie umów pożyczek 
nr 007/P/OA/WB/ z  dnia 
18.02.2019 r. – zadanie I, 
nr 008/P/OA/WB/ z  dnia 
18.02.2019 r. – zadanie IIA, 
nr 009/P/OA/WB/ z  dnia 
18.02.2019 r. – zadanie IIB.

Zgodnie z  zapisami ww. 
umów Gmina zobowiązana 
jest poinformować Benefi-
cjentów końcowych o  założe-
niach Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Celem tego 
Programu jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych 
pieców i  kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomo-
gą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy 
budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym.

Oba programy ("Ogranicze-
nie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego" 
i  „Czyste Powietrze”) mają 
podobne cele, obszary wspar-
cia mogą zatem się pokrywać. 
W celu uniknięcia podwójnego 
dofinansowania przedsięwzięć, 
WFOŚiGW nałożył na Gminę 
obowiązek poinformowania 
ostatecznych Beneficjentów do-
tacji ze środków budżetu gminy 
Strzegom w ramach programu 
priorytetowego pn.: "Ograni-
czenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego" 
na dofinansowanie wymiany 
lokalnego źródła ciepła zasi-
lanego paliwami stałymi lub 
biomasą na przyjazne środowi-
sku źródło ciepła, że uzyskanie 
dotacji w ramach ww. programu 
może uniemożliwić skorzysta-
nie z dofinansowania w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. 
Założenia do programu „Czyste 
Powietrze” są dostępne na stor-
nie https://wfosigw.wroclaw.
pl/czyste-powietrze/o-pro-
gramie. Prosimy o zapoznanie 
się z nimi.

Informacja dla Beneficjentów dotacji ze środków budżetu 
gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: 
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego"
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Jak segregować odpady?
Wielu mieszkańcom Strzegomia segregowanie śmieci wciąż sprawia problemy. Segregacja 

odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto pomyśleć o poprawie jako-
ści środowiska, w którym żyjemy. Nie bez znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do 
specjalnych separatorów. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy 

krok do odzysku i recyklingu. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz 
z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej 
pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Jeżeli  masz wątpliwości, gdzie 
wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj ze ściągi poniżej.

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, 

czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 

i sokach)
• opakowania po środkach czystości 

(np. proszkach do prania), kosmetykach 
(np. szamponach, paście do zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycz-

nych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

METALE
i TWORZYWA

SZTUCZNE

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

• ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych

• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów 

higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań

PAPIER

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych)

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

SZKŁO

UWAGA!
Niektóre gminy

zapewniają osobne

pojemniki na szkło białe 
i kolorowe.
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BIEG
3 marca br. po raz siódmy w Polsce, a czwarty w Strzegomiu odbył się „Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym 

roku wystartowało ponad 100 uczestników, którzy oddali hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowiec-
kiego działającego w latach 1944 – 1963. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.


