
Strzegom. Przez ostatni rok 120 małych podopiecznych „Zielonego Zakątka” gościło w siedzibie PSP nr 3 w Strzegomiu

„Zielony Zakątek” jak malowany!
Po niespełna roku od pod-
pisania umowy zakończyła 
się przebudowa Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Strzego-
miu. To świetna wiadomość 
dla całej społeczności tej pla-
cówki oświatowej: dyrekcji, 
nauczycieli i  przede wszyst-
kim dzieci i ich rodziców.

Przedszkole noszące imię 
„Zielony Zakątek” przechodzi-
ło – jak wszyscy dobrze wiemy 
– ostatnio wielką metamorfo-
zę. Zakres prac remontowych 
był bardzo duży i obejmował 
m.in.: remont poszczegól-
nych pomieszczeń, wymianę 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i  elektrycznej, wymianę 
instalacji gazowej i  central-
nego ogrzewania. Doszło 
również do remontu kotłowni 
wraz z  wymianą kotłów oraz 
docieplenia stropu strychu 
i  piwnicy. Ponadto ocieplono 
ściany budynku od zewnątrz, 
zamontowano panele foto-
woltaiczne, wykonano schody 
żelbetowe, wyremontowano 
kominy, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, wykona-
no nowe odcinki kanalizacji 
deszczowej z  odwodnieniem 
liniowym wraz z podłączeniem 
do istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej. Powstał parking, 
zamontowano ponadto ka-
mery, oświetlenie wewnętrzne 
i zewnętrzne budynku, w tym 
iluminację ściany przedniej 
części zabytkowej.

Z  jakości i  terminowości 
prac remontowych zadowolo-
ne są władze naszego miasta 
i  dyrektor placówki – Gra-
żyna Przybyło (na zdjęciu). 

– Budynek naszego przed-
szkola prezentuje się naprawdę 
okazale. Zmieniło się dosłow-
nie wszystko – od wyglądu 
poszczególnych sal, korytarzy 
i  toalet, aż po elewację i  sto-
larkę drzwiową i  okienną. 
Szczególnie cieszy mnie fakt, 
że obiekt jest odpowiednio do-
cieplony. Już nie mogę się do-
czekać momentu, kiedy odno-
wione i pachnące sale zapełnią 

się naszymi podopiecznymi 
– podkreśla Grażyna Przybyło. 
– Kolejne tygodnie przezna-
czymy na wyposażenie wszyst-
kich pomieszczeń, tak by całe 
przedszkole było kolorowe, 
przyjazne i gotowe na powrót 
dzieci – dodaje dyrektor. 

Dodajmy, że przez ostatni 
rok 120 małych podopiecznych 
„Zielonego Zakątka” gościło 
w  siedzibie Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, 
gdzie na parterze utworzono 5 
sal. Ich powrót planowany jest 
na początek września br. Wtedy 
też zapewne nastąpi uroczyste 
otwarcie nowo wyremontowa-
nego obiektu, co będzie donio-
słym wydarzeniem w najnowszej 
historii naszego miasta. 

Przypomnijmy, że strze-
gomski samorząd pozyskał 
w 2021 r. dotację w wysokości 

ok. 2,9 mln zł z  „Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych” 
na termomodernizację i  re-
mont budynku. Za prawidłowe 
wykonanie robót odpowiadało 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
SAWREM sp. z  o.o. sp.k. 
z Wrocławia, które wyłoniono 
w przetargu. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 5,9 mln zł.
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Z  O S T A T N I E J  C H W I L I w   s k r ó c i e
konsultacje 
społeczne
W  czwartek 9 marca o  godz. 
15:00 w  sali konferencyjnej 
UM w  Strzegomiu (pok. 29) 
odbędą się konsultacje spo-
łeczne dot. projektu wstępnego 
przebudowy ul. Krótkiej i  ul. 
Parkowej w Strzegomiu. Kon-
sultacje odbędą się w  formie 
spotkania otwartego miesz-
kańców z udziałem projektanta. 
Zapraszamy zainteresowanych 
mieszkańców do udziału w tych 
konsultacjach. 

spotkania 
z mieszkańcami
Rozpoczął się cykl spotkań 
mieszkańców naszych sołectw 
z  burmistrzami Strzegomia, 
na których poruszane są ak-
tualne i  najważniejsze sprawy 
poszczególnych wsi. Prosimy 
o  śledzenie mediów społecz-
nościowych prowadzonych 
przez strzegomski magistrat, 
gdzie będą podawane terminy 
kolejnych spotkań. 

Zumba we 
wrocławiu
19 lutego odbył się charytatyw-
ny „Maraton Zumba Fitness” 
we Wrocławiu, podczas którego 
zbierano środki na leczenie 
strzegomianki – Edyty Woź-
niak. Atmosfera jak zwykle była 
wspaniała, wszystkim dopisywał 
humor, a  organizatorzy spisali 
się na medal. Zachęcamy, by 
cały czas zbierać potrzebne 
pieniądze dla pani Edyty. 

Złoty jubileusz 
małżeński
W  Urzędzie Stanu Cywil-
nego w  Strzegomiu 25 lu-
tego odbyła się uroczystość 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go państwa Bożeny i Euge-
niusza Dębskich. Władze 
samorządowe reprezentował 
burmistrz – Zbigniew Su-
chyta i przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu – 
Piotr Szmidt.
 str. 2

sprzęt dla 
seniorów
Seniorzy ze Strzegomia i Ja-
roszowa 27 lutego otrzymali 
nowe laptopy, dzięki którym 
wzrosną ich kompetencje 
cyfrowe. Nowoczesny sprzęt 
będzie służył nie tylko do 
rozrywki, ale też do realiza-
cji wielu przydatnych usług 
– m.in. do dokonywania 
bezpiecznych płatności in-
ternetowych, czy też do ko-
rzystania ze strzegomskiego 
portalu e-Urząd.
 str. 3

Bezsensowny 
wandalizm
Znaki drogowe służą – nie-
stety – nie tylko kierowcom, 
ale także różnym wandalom. 
Do czego? Do przylepia-
nia na nich naklejek oraz 
umieszczania różnych na-
pisów i bazgrołów. Każdego 
roku strzegomski samorząd 
wydaje wiele tysięcy zł z po-
datków, które musi zago-
spodarować na odnowienie 
znaków drogowych.
 str. 4

sala pnie się 
do góry!
Trwa budowa sali sporto-
wej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Olszanach. 
Aktualnie stawiane są piono-
we ściany obiektu. Budynek 
nowej sali będzie połączony 
bezpośrednim przejściem ze 
szkołą. Koszt robót wynosi 
ok. 6,3 mln zł, z  czego do-
finansowanie to 4,3 mln zł.
 str. 9

rusza runda 
rewanżowa 
Rozpoczyna się runda wio-
senna w rozgrywkach 4. ligi 
dolnośląskiej. AKS Granit 
Strzegom S. A., który zajmuje 
dopiero 14. miejsce w tabeli 
grupy zachodniej, stoi przed 
bardzo trudnym, lecz wyko-
nalnym zadaniem, by obronić 
się przed spadkiem do klasy 
okręgowej. Trzymamy kciuki 
za naszych ulubieńców.
 str. 10

We wtorek 28 lutego odbyły się wybory uzupełniające na 
sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej we wsi Granica. Na 
stanowisko sołtysa wybrano Angelikę Bodziany (w czerwo-
nym stroju). W skład Rady Sołeckiej weszli: Wioleta Buda, 
Ewa Czarka, Agnieszka Sołtys, Marcin Jurek, Mirosław 
Buda i  Roman Bucki. Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
owocnej współpracy.

Granica ma nowego sołtysa!
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Od lewej: Roman Bucki, zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz 
Marczak, Marcin Jurek, Ewa Czarka, Wioleta Buda, sołtys wsi Granica 
Angelika Bodziany, burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, Mirosław 
Buda, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Piotr Szmidt.
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Spotkania strzegomskiego koła Związku Emerytów są zawsze doskonałą okazją do 
podsumowań zrealizowanych już działań oraz do nakreślenia kolejnych celów i pla-
nów. Tak było również 16 lutego. Zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz Marczak 
podziękował emerytom za ich aktywność. Pogratulował również niesłabnącej ener-
gii oraz werwy i życzył spełnienia wszelkich zamierzeń. 

wszystk iego  na j lepszego  d la  naszych  sen iorów

AkTuAlnośCi – Co Się DZiEJE W STRZEGoMiu?

małżonkowie podkreślają, że w życiu, oprócz miłości, ważne jest wzajemne zrozumienie, życzliwość i wsparcie

Złoty jubileusz państwa Dębskich
W urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 25 lutego odbyła 
się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Bożeny 
i Eugeniusza Dębskich. Władze samorządowe reprezentował 
burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu – Piotr Szmidt.

Państwo Dębscy pobrali się 
w  1972 r. 1 kwietnia wzięli 
ślub cywilny, a dzień później 
ślub kościelny w obecnej Ba-
zylice Mniejszej w  Strzego-
miu. Małżonkowie pochodzą 
z  sąsiednich wiosek: pani 
Bożena z Granicy, zaś małżo-
nek z Modlęcina. Od 1978 r. 
mieszkają w Strzegomiu. 

Pan Eugeniusz to zapalony 
sportowiec. Od najmłodszych 
lat grał w piłkę nożną i właś-
nie podczas meczów rozgry-
wanych w  Granicy poznał 
obecną żonę. Uwielbia też 
jazdę na rowerze oraz wę-
drówki po lesie. Pani Bożena 
swego czasu dużo szydełko-
wała, wyczarowując piękne 
serwety i  obrusy. Obecnie 
spełnia się kulinarnie – jej 
pierogi oraz torty nie mają 
sobie równych.

Oboje małżonkowie pra-
cowali zawodowo. Ostatnim 
miejscem ich zatrudnienia 
były strzegomskie kamie-
niołomy – spółka „Granit 
Strzegom S.A.”. Obecnie 
przebywają na zasłużonej 
emeryturze i  cieszą się swo-
ją rodziną – córką, zięciem 
i wnukami, od których otrzy-
mują miłość, wdzięczność 
i  szacunek. Podkreślają, że 
w życiu, oprócz miłości, ważne 
jest wzajemne zrozumienie, 
życzliwość i wsparcie.

Państwo Dębscy wszystko, 
co osiągnęli w życiu, zawdzię-
czają swojej pracy i miłości. 

Są wspaniałym przykładem, 
jak należy kultywować trady-
cje rodzinne, dzielić się mi-
łością i być po prostu dobrym 
człowiekiem. 

red

Okres lęgowy 
ptaków
Czas między 1 marca a 15 paź-
dziernika jest powszechnie 
uznawany za okres lęgowy pta-
ków. Siedliska ptaków, szcze-
gólnie tych pod ochroną, są 
pod nadzorem cały rok. I mogą 
sprawić, że nie będziemy mogli 
wycinać drzew lub krzewów. 

Okres lęgowy ptaków to czas 
dobierania się w pary, składania 
jaj i  wychowywania młodych. 
Dla poszczególnych gatunków 
czas ten jest różny. U  bieli-
ków trwa od stycznia do lipca, 
u wróbli – od lutego-marca do 
sierpnia, u jerzyków – od maja 
do sierpnia. 

W  stosunku do wszystkich 
gatunków chronionych (rów-
nież innych gatunków zwierząt, 
np. dobrze znanych i  pospo-
litych wiewiórek, jeży, ropuch 
czy jaszczurek) obowiązują 
zakazy dotyczące m.in. niszcze-
nia siedlisk lub ostoi będących 
obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, mi-
gracji lub żerowania, niszcze-
nia, usuwania lub uszkadzania 
gniazd, umyślnego płoszenia 
lub niepokojenia. 

–   Z w r a c a m y   s i ę 
z prośbą do miesz-
kańców o ewentu-
alne usuwanie swo-
ich drzew w okresie 
jesienno–zimowym 
– podkreślają urzęd-
nicy.  Dajmy szansę 
naszej przyrodzie. 

MASZ PODOBNĄ HISTORIĘ? PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ DO URZĘDU
MIEJSKIEGO, ZAWSZE SŁUŻYMY POMOCĄ!

OPŁATY
JUŻ NIEDŁUGO WIOSNA! CZAS POMYŚLEĆ
O TYM, JAK W TYM ROKU ZAGOSPODAROWAĆ
OGRÓDEK ALBO POSPRZĄTAĆ KOMÓRKĘ.
A MOŻE W KOŃCU WYWIEŹĆ NA PSZOK TE OPONY
Z GARAŻU…
TYLKO CZY PAMIĘTAŁEM OPŁACIĆ CZYNSZ?
HMM… LEPIEJ SKONTAKTUJĘ SIĘ
Z PRACOWNIKIEM URZĘDU!
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 59

UMOWA
PAMIĘTAM, JAK DZIADEK I BABCIA POSADZILI
TAMTĄ JABŁOŃ W LEWYM ROGU OGRÓDKA.
SMAK JABŁEK ZAWSZE MI O NICH PRZYPOMINA.
TAK SAMO JAK POWINIENEM PAMIĘTAĆ
O PRZEPISANIU UMOWY DZIERŻAWY NA SIEBIE,
NIE POWINNO SIĘ DOKONYWAĆ WPŁAT NA
OSOBĘ ZMARŁĄ
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

PRZEKAZANIE
NIERUCHOMOŚCI
SĄSIADOWI
SĄSIADKA SPOD TRÓJKI WŁAŚNIE ZAKUPIŁA
WĘGIEL I ZAPYTAŁA, CZY MOŻE PODNAJĄĆ MOJĄ
KOMÓRKĘ.
TYLKO CZY TO JEST LEGALNE? LEPIEJ
ZAPROWADZĘ JĄ DO URZĘDU, SPRAWY PRAWNE
MUSZĄ ZOSTAĆ UREGULOWANE
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

WYPROWADZKA
NADSZEDŁ CZAS PRZEPROWADZKI, AHOJ
PRZYGODO, TYLKO CO Z TYM GARAŻEM… HMM,
LEPIEJ ZADZWONIĘ DO URZĘDU I ZREZYGNUJĘ
Z DZIERŻAWY. NIECH INNY MIESZKANIEC MIASTA
MA MOŻLIWOŚĆ GARAŻOWANIA SWOJEGO
SAMOCHODU
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

JAK BYĆ DOBRYM
DZIERŻAWCĄ

OTO CZTERY SPOSOBY, JAK KORZYSTAĆ
Z NIERUCHOMOŚCI GMINNYCHZima to pora roku, w  trakcie 

której najwięcej osób decyduje 
się na karmienie ptaków. Robią 
to zazwyczaj z dobrej woli, bo 
chcą pomóc. Ale często nie 
wiedzą, że zamiast pomóc, 
przyczyniają się do rozwo-
ju wielu poważnych, a  nawet 
śmiertelnych chorób u ptaków. 
Bo karmią je chlebem.

Powinniśmy dokarmiać ptaki 
naturalnym pokarmem, który 
nie może być wilgotny, sple-
śniały, nieświeży, solony ani 

przyprawiany. Nie należy sto-
sować produktów, które są 
szkodliwe dla ptactwa, np.: 
pieczywa, ciast, wędlin czy 
żółtego sera.

Chleb szkodzi ptakom, po-
nieważ zawiera bardzo dużo 
soli, której ptaki nie powinny 
jeść. Poza tym pieczywo bardzo 
szybko chłonie wodę i pleśnie-
je. Chleb w  czasie trawienia 
wytwarza kwas chlebowy, który 
zakwasza układ pokarmowy 
ptaka, prowadząc do biegunek 

i  innych poważnych schorzeń, 
np. kwasicy żołądka lub zespołu 
anielskiego skrzydła, nieuleczal-
nego u dorosłych ptaków, który 
powoduje wyrastanie skrzydeł 
do góry, co utrudnia lot i może 
doprowadzić ptactwo do śmierci.

Ponadto chleb szkodzi ptac-
twu, zaburzając gospodarkę 
wodną w ich organizmie. Zda-
rza się, że pieczywo pleśnieje 
w  żołądkach ptaków, co po-
woduje zatrucia. Regularne 
dokarmianie ptactwa chlebem 
prowadzi do awitaminozy ze 
względu na brak urozmaicenia 
w diecie. red

Trawniki są pełne wyrzuconego, spleśniałego jedzenia. To szkodzi i źle wygląda

Nie dokarmiajmy ptaków chlebem
Chleb, którym dokarmiamy ptaki to zmora, która im szkodzi 
i na pewno nie upiększa naszych parków. 
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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 

mArzec 2023
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 4.03 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

5.03–11.03 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

12.03–18.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

•	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	
„Odnów i wygraj!”

•	 Nowoczesne	 laptopy	 dla	
seniorów

•	 Drogi	poscaleniowe	w	gminie	
Strzegom

Nowości w TV strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie
głównej, pod banerem PrOjEkTY UNijNE)

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
S t r z e g o m

TElEWiZJA inTERnEToWA

AkTuAlnośCi

Ruszył nabór wniosków do 
rządowego programu „Klub”. 
Na tegoroczną edycję programu 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki zarezerwowało rekordową 
kwotę 75 mln zł.

W ramach programu o dofi-
nansowanie mogą ubiegać się 
małe i średnie kluby sportowe, 
w tym uczniowskie kluby spor-
towe (UKS) działające w  for-
mie stowarzyszenia, realizujące 
zadania z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci 
i   młodzie-
ży – bene-
f i c j en tami 
p r o g r a m u 
m o g ą  b y ć 
tylko dzieci 
do lat 18.

W ramach 
p r o g r a m u 
„Klub” ope-
rator, któ-
rym jest Krajowe Zrzesze-
nie LZS, udziela wsparcia 
w  dwóch wariantach: 10 tys. 
zł dla klubów jednosekcyj-
nych i  15 tys. zł dla klubów 

wielosekcyjnych. Środki moż-
na przeznaczyć na: wynagro-
dzenie szkoleniowców, organi-
zację obozów sportowych, za-
kup sprzętu sportowego. red

Program „klub”

Piłkarze z „Ogólniaka” najlepsi w powiecie

W ramach dwóch projektów zakupiono łącznie 12 laptopów – 6 szt. dla ddP „Senior-Wigor” i 6 szt. dla Klubu Senior+ w jaroszowie

czy podbiją cyfrowy świat?
Laptopy zakupiono w  ramach 
2 projektów: „SENIOR + LAP-
TOP podniesienie kompetencji 
cyfrowych uczestników DDP 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu” 
oraz „SENIOR + LAPTOP 
– podniesienie kompetencji 
cyfrowych uczestników Klubu 
SENIOR+ w Jaroszowie”.

W  ramach obu projektów 
zakupiono łącznie 12 laptopów 
– 6 szt. dla DDP „Senior-Wi-
gor” i 6 szt. dla Klubu Senior+ 
w  Jaroszowie, skupiających 
łącznie 60 uczestników. Dzięki 
projektom powstały stanowiska 
służące upowszechnianiu i roz-
wijaniu kompetencji cyfrowych 
seniorów. Łączna wartość zaku-
pu wyniosła 33,3 tys. zł. Został 
on w  całości sfinansowany 
przez ministra cyfryzacji ze 
środków budżetu państwa na 
informatyzację. 

Gościem poniedziałkowego 
spotkania był wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego 
– Grzegorz Macko. – Bardzo 
się cieszę, że te laptopy trafiły 
właśnie do seniorów z  gminy 
Strzegom. Będą one służyły nie 
tylko do rozrywki, ale też np. do 
realizacji bezpiecznych płatno-
ści internetowych. Nasi senio-
rzy, którzy do tej pory w ogóle 
nie używali nowoczesnych 
technologii, dzisiaj zaczynają 
z tego korzystać i odkrywają, że 
to niezwykle ułatwia codzienne 
funkcjonowanie i jednocześnie 
poprawia komfort życia. Mam 
nadzieję, że to nie jest ostatnia 
taka okoliczność i kolejne od-
słony tego rządowego programu 
będą realizowane, bo potrzeby 
są przecież duże – podkreślał 
wicemarszałek. 

red

Seniorzy ze Strzegomia i Jaroszowa 27 lutego otrzymali nowe 
laptopy, dzięki którym wzrosną ich kompetencje cyfrowe. 
nowoczesny sprzęt będzie służył nie tylko do rozrywki, ale też 
do realizacji wielu przydatnych usług – m.in. do dokonywania 
bezpiecznych płatności internetowych, czy też do korzystania 
ze strzegomskiego portalu e-urząd.

Korzystanie z laptopów będzie bezpłatne. 

Drużyna z  liceum ogólno-
kształcącego w  Strzegomiu 
28 lutego wygrała Powiato-
we Zawody w  Piłce Halowej 
Chłopców. Zawody rozegrano 
w  hali widowiskowo-sporto-
wej strzegomskiego oSiR-u.

Do rozgrywek zgłosiło się aż 
13 drużyn z naszego powiatu. 
Mecze były rozegrane w trzech 
grupach. Nasi piłkarze po emo-
cjonujących trzech pojedynkach, 
w  mocnej grupie z  Zespołem 
Szkół Budowlano-Elektrycznych 
w Świdnicy, Zespołem Szkół nr 1 

w Świdnicy i II LO w Świdnicy, 
awansowali do finału. 

W decydującej fazie turnieju 
zawodnicy LO w  Strzegomiu 
rywalizowali ze świdnickim 
„Mechanikiem” i  ekipą z Mo-
krzeszowa. O  ostatecznym 
zwycięstwie w  całym turnieju 
podopiecznych Przemysława 
Stempniewicza zadecydowały 
skutecznie wykonywane rzuty 
karne z „Mechanikiem”. 

Ogromne brawa i  wielkie 
gratulacje. Powodzenia w  dal-
szej rywalizacji – już w strefie 
wałbrzyskiej. 
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Każdego roku strzegomski samorząd wydaje wiele tysięcy zł z podatków, które musi zagospodarować na odnowienie znaków drogowych

Bezsensowny wandalizm. ręce opadają
Nie wiemy, skąd wzięła się 
ta dziwna „moda”. Dowodzi 
ona bez wątpienia, że część 
młodzieży nie ma ciekawych 
rozrywek, włóczy się po ulicach 
i  patrzy, co by tu zniszczyć. 
Na wielu znakach są różne 
naklejki, napisy i  bohomazy. 
To ślady działalności wandali, 
którzy pod osłoną nocy oraz 
pod wpływem alkoholu są 
wyjątkowo odważni.

Część tych „ozdób” nie powo-
duje wprawdzie utraty czytel-
ności znaków, ale je w znaczący 
oszpeca. Są jednak również zna-
ki w dużym stopniu nieczytelne 
na skutek zamalowania sprayem 
ich powierzchni. Warto też wie-
dzieć, że znaki drogowe pokryte 
są substancją odblaskową, która 
pozwala na łatwiejsze ich do-
strzeżenie po zmroku. Jeśli znak 
jest zamalowany, jego funkcja 

odblaskowa zostaje wydatnie 
upośledzona.

Zdarzają się oczywiście także 
przypadki wyrywania bądź 
zginania słupków, na których 
umieszczone są znaki, odwraca-
nia tarcz znaków itd. Usuwanie 
napisów popisanych sprayem 
albo zmywanie naklejek jest 
bardzo trudne, a  często pro-
wadzi do zniszczenia tarczy 
znaku. Tańsza okazuje się już 
zatem jej wymiana na nową. 
Nie jest to więc wcale zjawisko 
marginalne, biorąc pod uwagę 
ponoszone straty.

Może więc zaistnieć sytu-
acja, w  której kierowca nie 
dostrzeże w porę znaku „Ustąp 
pierwszeństwa”, „Stop” albo 
ostrzeżenia o  niebezpiecznym 
zakręcie. Czym to grozi? Nie 
trzeba wyjaśniać. 

red

Znaki drogowe służą – niestety – nie tylko kierowcom, ale także 
różnym wandalom. Do czego? Do przylepiania na nich naklejek 
oraz umieszczania różnych napisów i bazgrołów. każdego roku 
strzegomski samorząd wydaje wiele tysięcy zł z podatków, które 
musi zagospodarować na odnowienie znaków drogowych.

Zrób badania mammograficzne
Z a p r a s z a -
m y  n a s z e 
mieszkanki 
13 marca na 
bezpłatne ba-
dania mam-
mograficzne 
w ramach pro-
gramu profi-
laktyki raka 
piersi refun-
dowane przez 
NFZ, które 
odbędą  s ię 
przy Ośrod-
k u  S p o r t u 
i   Rekreacj i 
w Strzegomiu 
(ul. Mickiewi-
cza 2). 

O r g a n i -
zatorzy te j 
ważnej akcji 
czekają na pa-
nie urodzone 
w   l a t a c h 
1973–1954. 

Akcja „Masz Głos” pomaga 
społecznikom zrealizować dzia-
łania we współpracy z władzami 
samorządowymi i  mieszkań-
cami – pod tym względem 
jest unikatowa w  skali Pol-
ski. Chodzi w  niej o  to, żeby 

i mieszkańcy, i władze poczuli 
się współodpowiedzialni za 
swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja?
Aby dołączyć do grona uczest-
ników tegorocznej edycji akcji 

„Masz Głos” na-
leży do 5 marca 
wypełnić formu-
larz zgłoszenio-
wy. W  drugim 
etapie odbywa się 
rozmowa telefo-
niczna z  koordy-
natorem. Liczba 
miejsc jest ogra-
niczona. O  wy-
nikach rekrutacji 
zgłaszający się zo-
staną poinformo-
wani do 13 marca 
przez stronę in-
ternetową akcji 
„Masz Głos”.

Wsparcie dla uczestników
Grupy i organizacje przyjęte do 
akcji rozpoczną 10-miesięczną 
pracę nad realizacją swojego 
pomysłu. Otrzymają bezpłatne 
wsparcie w postaci:
•	 stałej	współpracy	i doradztwa	

ze strony doświadczonego 
koordynatora,

•	 pomocy	prawnej,
•	 możliwość	udziału	w szkole-

niach stacjonarnych i online 
oraz wizytach studyjnych do 
miejsc, w  których wzoro-
wo działają tandemy miesz-
kańców i  władz, złożonych 
z  uczestników akcji Masz 
Głos i  Pracowni Samorzą-
dowej np. w  Kluczborku, 
Krakowie, Olecku,

•	 możliwość	otrzymania	mikro-
grantu na działania (600 zł), 

•	 konsu l tac j i 	 p r z y 	 dz ia-
ł an i ac h  p romoc y jnyc h 
i komunikacyjnych,

•	 szansy	 na	 nagrodę	 Super	
Samorząd i Super Głos, któ-
rych wręczenie kończy każdą 
edycję akcji. 

Zapisz się do akcji „Masz 
Głos”. Zgłoszenia przez stronę: 
https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos

Gratka dla społeczników
Do 5 marca trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” 
Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje 
społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pocho-
dzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, 
które w  ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej 
społeczności lokalnej.

Celem tego programu jest po-
prawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji pyłów oraz 
gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej 

w lokalach mieszkalnych znaj-
dujących się w  budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych.

Program wspiera zastosowa-
nie: kotła gazowego kondensa-
cyjnego, kotła na pellet drzewny 

o  podwyższonym standardzie, 
ogrzewania elektrycznego, pom-
py ciepła powietrze/woda lub 
pompy ciepła powietrze/powie-
trze albo podłączenie lokalu do 
wspólnego efektywnego źródła 
ciepła. Dodatkowo możliwe jest 
wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, wymiana okien i drzwi, 
wykonanie wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. 

Szczegółowe informacje 
związane z  naborem wnio-
sków można uzyskać od pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu (pokój nr 31 
– II piętro) lub pod numerem 
telefonu 74 8560-531.

Wnioski będą przyjmowane 
w formie papierowej w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
– Wydział Obsługi Intere-
santa (pokój nr 15). Szczegó-
łowe informacje o  składaniu 
i  rozpatrywaniu wniosków 
o  dofinansowanie zawarte 
są w  Regulaminie naboru 

wniosków o  dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach pro-
gramu „Ciepłe Mieszkanie” 
w gminie Strzegom.

red
Gmina Strzegom od 14 lutego rozpoczęła nabór wniosków 
o dofinansowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdu-
jących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać 
dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” w  ramach 
programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Kto może starać się o wsparcie finansowe? Jakie są zasady programu? Ile pieniędzy można otrzymać? Wszystkich odpowiedzi udzielą pracownicy UM

„kopciuchy” do wymiany

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00–16:00 pod numerem tele-
fonu: (68) 41 41 411 lub online: diagnostyk.pl

Wszystkie dokumenty (wnioski, instruk-
cje, regulaminy) znajdują się na stronie 
www.strzegom.pl – AKTUALNOŚCI z dnia 
14 lutego 2023 r.

uWAgA
WłAściciele

nieruchomości 
i mieSzKAńcy

Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi nieruchomości 
zamieszkałych w I kwar-
tale 2023 r. nie ulega 
zmianie oraz konto do 
wpłaty pozostaje bez 
zmian. Prosimy więc 
o kontynuowanie opła-
ty za gospodarowanie 
odpadami komunalny-
mi w terminie do 20 
dnia każdego miesiąca 
następującego po mie-
siącu, którego dotyczy 
obowiązek ponoszenia 
opłaty tj. za luty 2023 r. 
– do 20 marca 2023 r. 
za marzec 2023 r. – do 
20 kwietnia 2023 r. 
W przypadku potrzeby 
otrzymania blankietów 
rachunku do opłat prosi-
my o kontakt telefonicz-
ny – nr tel. 74 8560 570 
lub o zgłoszenie się oso-
biście do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– pokój nr 16. W przy-
padku wprowadzenia 
zmiany stawki opłaty 
każdy właściciel nieru-
chomości oraz mieszka-
niec gminy zostanie pi-
semnie poinformowany.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Haneczka17: Witam, mam 
pytanie. Czy można liczyć 
od urzędu Miejskiego na 
dofinansowanie prądu na 
działkach na kolonii pod 
krzyżem?
Zarząd ogródków działkowych 
zgłosił dwa projekty o dofinan-
sowanie. Nie ma tam tematu 
dofinansowania zadania, o któ-
rym pani mówi. 

Bartek: Witam panie bur-
m i s t r z u ,  c h c i a ł b y m  s i ę 

dowiedzieć, czy nasza gmina 
jest na tyle bogata, że może 
sobie pozwolić na utwardzanie 
placu kamieniarza? Chodzi 
o sytuację przy markecie Dino, 
gdzie na chodnikach stoją pły-
ty granitowe, na trawnikach 
stare auta, bo jeśli to nie gmina 
utwardza temu panu plac, 
to dlaczego się na to zgadza, 
przecież tylko czekać aż kogoś 
potrąci auto, z  powodu tego, 
że gmina nie ma czasu/chęci 
zająć się tym tematem.

Zajmujemy się tym tematem 
na razie bez powodzenia. Pro-
szę poczekać jeszcze trochę na 
załatwienie tej sprawy. 

Mieszkaniec: Dzień dobry, 
zwracam się z zapytaniem, czy 
mieszkańcy mogą już przyjść 
i brać udział w obradach sesji?
Tak, mogą przyjść obserwować 
sesję. 

Przemysław: W itam. Pa-
nie burmistrzu, widziałem 

ostatnio ładny artykuł o kolej-
nych remontach dróg w naszej 
gminie. Chciałbym zapytać 
– na jakim etapie jest remont 
drogi w miejscowości Rusko? 
Czy temat jest nadal aktualny?
Temat jest aktualny – do końca 
kwietnia oczekujemy na wyniki 
naboru dróg, w którym złożony 
został wniosek o  remont dróg 
w Rusku.

Jakub: Mam pytanie dot. 
p r z y s t a n k u  k o l e j o w e g o 

w  Strzegomiu, bo to nie jest 
dworzec z  jedną ławką na 
peronie, dechami zabite okna, 
już nie mówiąc o  jakiejś toa-
lecie i  „ciemności egipskie” 
przed przystankiem. kuzyn, 
który przyjechał z  krakowa, 
był zszokowany tą nasza wi-
zytówką. Według zapowiedzi 
pana przed kamerami, z 2 lata 
temu z  posłami, miało to się 
zmienić, więc kiedy się tego 
doczekamy?
Niestety, zapowiedzi spełniły 
się tylko częściowo. Wyre-
montowane został perony, 
które są pięknie oświetlone. Na 
dworzec czekamy. Przypomnę, 
że dworzec kolejowy jest wła-
snością PKP. 

Mieszkańcy Ruska: Panie 
burmistrzu, odnosimy wra-
żenie, że zostaliśmy ostatnio 
odstawieni w  zapomnienie 
przez naszą władzę.
Czemu pan tak myśli?!Chyba 
jest pan niedoinformowany. 
Rozpoczynamy budowę boiska 
wielofunkcyjnego za ponad 
pół miliona zł. Złożony jest 
wniosek o  dofinansowanie 
remontu dróg (zgodnie z pro-
jektem). Decyzje zapadną naj-
później pod koniec kwietnia. 
Staramy się o dofinansowanie 
rzędu 63,3%. Mamy kłopot 
z  lokalizacją placu zabaw. Na 
tę chwilę jedyna lokalizacja to 
plac na ogródkach działkowych 
naprzeciwko trzech budynków 
w stronę byłej fabryki krzeseł 
(po prawej stronie). Szukamy 

jeszcze innego miejsca. Jeśli 
wieś zaakceptuje teren wymie-
niony wcześniej, to przystąpi-
my do projektu. Więcej planów 
nie mamy. 

Michał: Dzień dobry, ktoś 
dewastuje nasze miasto, wypi-
sując na murach i budynkach 
napis „Rdz”… Czy miasto 
robi coś w sprawie, aby zostało 
to zaprzestane?
Już któreś pytanie ma stwier-
dzenie – czy miasto coś robi? 
To miasto jest także pana, 
panie Michale. Może pan wie, 
kto to robi, ma pan podejrze-
nia. My możemy i  zgłaszamy 
do organów ścigania. Nie ma 
możliwości okamerowania 
całego miasta. 

krzysztof: kto był inicjatorem 
wniosku o  zmianę planu dla 
miejscowości Międzyrzecze, 
by wprowadzić funkcję go-
spodarowanie odpadami dla 
nieruchomości stanowiącej 
mienie niczyje, a  która to 
proponowana zmiana spowo-
dowała takie niezadowolenie 
mieszkańców tej wsi.
Wnioskodawcą była osoba 
fizyczna. W  poniedziałek 
27 lutego br. potwierdziłem na 
zebraniu wiejskim, że negatyw-
ne stanowisko wsi – zgodnie 
z  moją wcześniejszą deklara-
cją – spowodowało usunięcie 
z  projektu planu przestrzen-
nego wprowadzenie nowej 
funkcji na działkach 105, 106, 
107, 108/1. 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha 
mieszkańców i ich problemów. Ceni 
dialog ze społeczeństwem, dlatego 

na stronie urzędu www.strzegom.pl 
jest możliwość zadania przez miesz-

kańców pytań, na które szef gminy
na bieżąco odpowiada. Poniżej

publikujemy kolejne z nich:

DRoGi 
ZREAliZoWAnE PRZEZ 
GMinę STRZEGoM

Droga poscaleniowa 
w Godzieszówku 
Łączna długość – 2 114 mb
Łączna wartość projektów – 
2,02 mln zł
Wkład własny gminy Strzegom 
– 283 tys. zł
Łączna wartość dotacji ze środ-
ków województwa dolnoślą-
skiego – 1,74 mln zł

Droga poscaleniowa 
w Tomkowicach 
Łączna długość – 1 782 mb
Łączna wartość projektów –
2,5 mln zł
Wkład własny gminy Strzegom 
– 911 tys. zł
Ł ączna  wa r to ś ć  do t ac j i 
ze środków województwa 
dolnośląskiego 
– 1,6 mln zł

DRoGi 
ZREAliZoWAnE PRZEZ 
PoWiAT śWiDniCki

Droga poscaleniowa 
Godzieszówek – Tomkowice
Długość – 1 829 mb
Wartość projektu – 4,35 mln zł
Zadanie dofinansowanie ze 
środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014–2020
+ środki gminy Strzegom na 
łącznik przez tory kolejowe 
85 tys. zł

Droga poscaleniowa 
Tomkowice – Granica
Długość – 2 144 mb
Wartość projektu 
– 5,02 mln zł
Zadanie dofinansowanie ze 
środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014–2020

Blisko 8 km nowych dróg, których wartość wynosi blisko 14 mln zł 
– tak przedstawiają się najważniejsze liczby związane z budową 
dróg w ramach scalanie gruntów na terenie gminy Strzegom: 
w sołectwach Godzieszówek, Granica i Tomkowice. inwestycje 
w terenie wizytował w poniedziałek 27 lutego wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego – Grzegorz Macko. 

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego – Grzegorz Macko wizytował inwestycje drogowe, będąc pod dużym wrażeniem wykonanych do tej pory prac

Drogi poscaleniowe w gminie strzegom

Łącznie na skutek scalania gruntów 
powstanie 7,9 km dróg.



6 3 marca 2023W yDARZEniA 

mikołaj Kopernik był także astrologiem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem wojskowym, kartografem oraz lekarzem i tłumaczem

Godnie uczcili Mikołaja kopernika
Podczas tygodniowych „Ko-
pernikaliów” uczniowie PSP nr 
2 mogli poznać niesamowitego 
człowieka, ponieważ był on nie 
tylko astronomem i autorem 
dzieła „O obrotach sfer niebie-
skich”, ale także astrologiem, 
matematykiem, prawnikiem, 
ekonomistą, strategiem woj-
skowym, kartografem oraz le-
karzem i tłumaczem. 

Uczniowie klas 1–3 oraz dzieci 
przedszkolne przez cały tydzień 
wykonywały karty pracy zwią-
zane z patronem oraz kosmo-
sem. Obejrzały również polski 
film rysunkowy z 2009 r. pt. 
„Gwiazda Kopernika”. Starsze 
klasy czynnie uczestniczyły w 
„Festiwalu Nauki”, w pokazach 
i doświadczeniach o tematyce 
przyrodniczej. Festiwal pozwolił 
odwiedzającym przekonać się, że 
nauki przyrodnicze to ciekawy, 
często niezmiernie zaskakujący 
świat nauki, gdzie każdy może 
badać i eksperymentować. Był 
to czas radości, odkrywania i 
poszerzania swojej wiedzy. 

Odbyły się również liczne 
konkursy: plastyczny – przed-
stawiający wizerunek Mikołaja 
Kopernika, międzyklasowy – na 
najciekawszą gazetkę ścienną, 
a także lapbook, poświęcony 

postaci patrona szkoły. Kolejną 
atrakcją była loteria zdrapkowa 
„Znaki Zodiaku”. Następnie 
przez kilka dni uczniowie „bie-
gali” po szkole „Szlakiem dwój-
kowych astronautów”. Była to 
zabawa polegająca na odnalezie-
niu ukrytych na terenie szkoły 
obrazków astronautów i liter. 
Spośród uczniów, którzy od-
naleźli wszystkie litery i ułożyli 
z nich poprawne hasło zostały 
rozlosowane nagrody.

Uroczystym momentem ob-
chodów dni patrona był apel 
przygotowany przez uczniów 
klasy drugiej i ósmej. Powaga i 
doniosłość chwili, reprezento-
wana przez najstarszych ucz-
niów, łączyła się tu z radością 
i ekspresją najmłodszych de-
biutantów na scenie. Żywio-
łowo zaśpiewana piosenka „W 
Układzie Słonecznym wirują 
planety…” na długo zapadnie 
wszystkim w pamięć. 

Ostatnim elementem obcho-
dów była „Noc z Kopernikiem”, 
dedykowana uczniom klas ós-
mych. Zaprezentowano na niej 
część artystyczną, dowcipny 
konkurs wiedzy o szkole, war-
sztaty pn. „Noc gier z Koperni-
kiem”, tańce i śpiewy. Niewielu 
udało się tej nocy zmrużyć oko.

W lutym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
odbyły się „kopernikalia”. W tym roku miały one jednak nieco 
inny wymiar niż zazwyczaj, ze względu na 550. rocznicę urodzin 
wielkiego Polaka, przypadającą na 19 lutego.

na parkingu przy ul. św. Anny 
w Strzegomiu ustawiono tablicę 
z informacjami dotyczącymi 
funkcjonowania PSZok-u, 
cz yli  Punktu Selektywnej 
Zbiórki odpadów w naszej 
gminie. 

W imieniu Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. prosimy 
naszych mieszkańców, by nie za-
słaniali tych ważnych informacji 
plakatami i ogłoszeniami. Tablica 
ma na celu przybliżenie zasad 
funkcjonowania PSZOK-u.

red

Jak funkcjonuje strzegomski PSZOK, kiedy jest otwarty i co można do niego dostarczyć? 

Przydatna tablica o odpadach komunalnych

Przypominamy, że se-
gregowane odpady z go-
spodarstw domowych 
można przekazać do 
tego punktu. Zaprasza-
my we wtorki od 7:00 
do 17:00, a w pozostałe 
dni robocze 7:00–15:00. 
Należy mieć ze sobą do-
wód osobisty. 

„Kopernikalia” to dopiero początek świętowania 
Roku Kopernikańskiego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2. Przed całą społecznością jeszcze wiele 
ciekawych wydarzeń mających na celu uświetnienie 
550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
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PRoGRAM:
– Rejestracja zawodników 

– w  dniu biegu w  godz. 
9:00–11:00, wpisowe 15 zł; 

– Biuro biegu – boisko Ze-
społu Szkół , ul. Krótka 6 
w Strzegomiu;

– Okolicznościowe wystąpienia 
– godz. 11:40 – odśpiewa-
nie hymnu państwowego, 
złożenie zniczy i  kwiatów 
pod Pomnikiem Żołnierzy 
Wyklętych;

– Start – godz. 12:00, Strze-
gomskie Planty przy Po-
mniku Żołnierzy Wyklętych, 
dystans 1963 m;

– Meta – boisko Zespołu Szkół, 
zakończenie/ dekoracja uczest-
ników biegu, wręczenie pamiąt-
kowych medali, ciepły posiłek;

Organizatorami wydarzenia 
są: Gmina Strzegom, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu, Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej w  Strzegomiu, 
Strzegomskie Centrum Kultury 
i Zespół Szkół w Strzegomiu.

kulTuRA

Strzegomskie Centrum Kultury
zaprasza

Uczestnicy wydarzenia wezmą również udział m.in. w odśpiewaniu hymnu

Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych 
Już w najbliższą niedzielę 
5  marca w Strzegomiu odbę-
dzie się kolejna edycja Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”.

W trakcie imprezy będą zbierane pieniądze na leczenie strzegomianki – Edyty Woźniak.

Dzieci można
zapisywać telefonicznie:

(74) 649 24 14
lub osobiście
w bibliotece

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY PIĄTEK

O GODZ. 9:30

BRZDĄC

W BIBLIOTECE

SĄ JESZCZE
WOLNE MIE JSCA!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
MIASTA I GMINY STRZEGOM 

IM. ELIZY ORZESZKOWE J
INFORMUJE, ŻE SĄ JESZCZE 

WOLNE MIE JSCA NA ZAJĘCIA 
BIBLIOTECZNE PN. „BRZDĄC 

W BIBLIOTECE”. 
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Piękna pogoda od początku sprzyjała uczestnikom, których zadaniem było szukanie serc w przyrodzie. czy im się to udało?

Pierwszy walentynkowy rajd Górnika
Z racji zamieszkania w „Grani-
towym Sercu Polski”, a także wy-
jątkowego kierunku kształcenia 
uczestników, wyjście to nazwano 

„Pierwszym Walentynkowym 
Rajdem Górnika”. To nie był 
zwykły spacer, lecz połączenie 
„przyjemności z pożytecznym”. 

Była to doskonała korelacja 
międzyprzedmiotowa: geogra-
fii, geologii, przyrody i przed-
miotów górniczych. Wszystko 
to wykorzystano w kartach pra-
cy dla uczniów, którzy przy ich 
rozwiązywaniu łączyli wiedzę 
ze zdobytymi umiejętnościami 
w terenie. Ponadto, z racji na-
zwy rajdu, zadaniem w czasie 
przejścia było szukanie w przy-
rodzie serc. Na koniec wędrówki 
na terenie nieczynnej kopalni 

bazaltu było podsumowanie 
rajdu i ognisko z kiełbaskami.

– Na koniec rajdu wszyst-
kich odwiedził dyrektor szkoły 
Robert Wójtowicz, który uro-
czyście wręczył zaprojektowane 
i wykonane przez siebie pa-
miątkowe medale, za co bardzo 
dziękujemy. Reasumując, był to 
dobrze spędzony czas podczas 
kolejnej „lekcji w terenie” – in-
formuje Renata Dziurla.

red

W tygodniu poprzedzającym tegoroczne walentynki uczniowie 
Technikum Górnictwa odkrywkowego w Strzegomiu wraz 
z nauczycielami przedmiotów górniczych: Renatą Dziurlą, 
Michałem Firlejem (pomysłodawcą wydarzenia) i Jackiem 
Sozańskim uczestniczyli w pieszym rajdzie po okolicach 
Strzegomia.

Ważne:
1. Informację o liczbie wolnych 

miejsc na dany rok szkolny 
podaje do publicznej wiado-
mości dyrektor.

2. Postępowanie rekrutacyjne 
przeprowadza Komisja Re-
krutacyjna powoływana przez 
dyrektora.

3. Do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego przyjmowa-
ne są dzieci od 3. roku życia 
zamieszkałe na terenie gminy 
Strzegom.

4. Wniosek o przyjęcie bę-
dzie dostępny w sekretariacie 
przedszkola/oddziału przed-
szkolnego lub na jego stronie 
internetowej.

5. Przy rekrutacji nie jest brana 
pod uwagę kolejność zgło-
szeń wniosków.

Dodatkowe informacje dla 
rodziców zapisujących swo-
je pociechy do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych:

Pobyt dziecka w oddziale 
przedszkolnym przy szkole 

podstawowej dostosowany jest 
do potrzeb i możliwości dziecka 
w wieku przedszkolnym. Dzie-
ciom zapewnia się możliwość 
wspólnej zabawy i nauki. Sale są 
dobrze wyposażone w zabawki, 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Przedszkolaki korzystają z sali 
gimnastycznej oraz bezpieczne-
go placu zabaw.

Wyżywienie składa się z trzech 
posiłków (śniadanie, obiad 
dwudaniowy, podwieczorek).

Godziny pracy oddziału 
przedszkolnego dostosowane są 
do potrzeb rodziców (zazwyczaj 
czynne są w godzinach od 6:30 
do 16:30).

Oddział przedszkolny pracuje 
w okresie ferii, wakacji oraz 
przerw świątecznych.

Ponadto oddziały 
przedszkolne oferują:
•	 wysoki	 poziom	 zajęć	 pro-

wadzonych z wykorzysta-
niem aktywnych metod 
nauczania,

•	 wykwalifikowaną	 kadrę	
pedagogiczną,

•	 indywidualizację	 pracy	 z	
dzieckiem,

•	 p r z y j azną 	 i 	 s e rdeczną	
atmosferę,

•	 ba rdzo 	 dobre 	 warunki	
lokalowe,

•	 bezpieczny	plac	zabaw,
•	 konsultacje	 specjalistów:	

psychologa, pedagoga spe-
cjalnego, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego,

•	 zajęcia	dostosowane	do	moż-
liwości, zainteresowań i po-
trzeb dzieci oraz oczekiwań 
rodziców.

red

Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3. roku życia

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną

Zapisz swoje dziecko 

Zapowiedź spektaklu charytatywnego

Do 15 marca 2023 r. trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Społeczność Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Strze-
gomiu zaprasza na spektakl 
charytatywny pt. „Baśniowy 
ambaras” przygotowany przez 
nauczycieli i  rodziców, który 
odbędzie się 25 marca w  sali 

Strzegomskiego Centrum 
kultury w  godzinach 16:00 
oraz 18:00.

Akcja została zorganizowana 
na rzecz naszej mieszkanki – 
Edyty Woźniak przez Koło 

Przyjaciół Dzieci „Coperni-
cus”, działające przy PSP nr 
2 w  Strzegomiu. Dochód ze 
sprzedaży biletów (dobro-
wolnych wpłat) przekazany 
zostanie na operację. 
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Budynek nowej sali będzie połączony bezpośrednim przejściem ze szkołą. Koszt robót wynosi ok. 6,3 mln zł, z czego dofinansowanie to 4,3 mln zł

Obiekt szybko pnie się do góry
Koszt robót wynosi ok. 6,3 mln 
zł. Budowa jest dofinansowana 
ze środków Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu In-
westycji Strategicznych (edycja 
2) w kwocie 4,3 mln zł.

W ramach inwestycji powsta-
nie budynek jednokondygna-
cyjny dobudowany i  połączo-
ny bezpośrednim przejściem 

z istniejącym budynkiem szkoły. 
Obiekt – o powierzchni użyt-
kowej 271,77m3 i  kubaturze 
2 778,46m3 – będzie składał 
się m.in. z  sali gimnastycznej 
z boiskiem do gry w siatkówkę 
(18,0x9,0m i  obrzeżem), za-
plecza szatniowo-sanitarnego, 
pomieszczenia dla nauczyciela 
wf-u, podręcznego magazynu 

na sprzęt sportowy i kotłowni na 
pellet z osobnym wejściem (do 
której podłączony zostanie rów-
nież istniejący budynek szkoły). 
Budynek będzie posiadał rów-
nież częściowo dach pełniący 
formę tarasu, niezależne wejście, 
plac ze schodami, pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach inwestycji wykonane 
zostanie również zagospodaro-
wanie terenu, w  tym elementy 
małej architektury. 

red

Trwa budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w  olszanach. Aktualnie stawiane są pionowe ściany 
obiektu.

Nasz zespół podczas 3-dnio-
wego pobytu uczestniczył w 7 
blokach warsztatowych pro-
wadzonych przez kadrę dy-
daktyczną ZPIT Śląsk. Taniec 
ludowy, klasyczny, ruch scenicz-
ny, zajęcia wokalne oraz dykcja 
i  recytacja to główne tematy 
realizowanych działań.

– Tak zorganizowane zajęcia 
nie tylko rozwijają młodzież pod 
kątem artystycznym, ale są też 
najlepszą formą integracji i na-
uki współpracy. Z tego miejsca 
bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować całej kadrze dy-
daktycznej ZPIT Śląsk za serce 

i  zaangażowanie okazane na 
zajęciach, a dyrekcji zespołu za 
gościnę w  tak pięknym miej-
scu – podkreśla Józef Hernik 
kierownik zespołu „Kostrzanie”. 

Przypomnijmy, że w  ubie-
głym roku nasi reprezentanci 
wzięli udział w  Regionalnym 
Przeglądzie Pieśni im. Adolfa 
Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, 
w  którym zajęli 3. miejsce 
w  kategorii zespoły wokal-
ne, wokalno-instrumentalne 
i  chóry. Warsztaty, w  których 
uczestniczyli, były formą na-
grody w ramach w/w konkursu. 

red

Członkowie ZF „kostrzanie” w  dniach 24–26 lutego wzięli 
udział w warsztatach artystycznych w siedzibie Zespołu Pieśni 
i Tańca śląsk im. Stanisława Hadyny, w koszęcinie.

To była niezwykle rozwijająca i integracyjna nagroda. Nasz zespół wygrał ją w konkursie

Wybudowanie sali sportowej w Olszanach to spełnienie marzeń wielu pokoleń 
mieszkańców tego sołectwa. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 
listopada 2023 r.

„kostrzanie” w koszęcinie
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zarząd naszego klubu zmienił w przerwie zimowej szkoleniowca – w miejsce Przemysława malczyka przyszedł doświadczony Wiesław urycz

czy to misja (nie)wykonalna?
W  pierwszej części sezonu 
strzegomianie zagrali poniżej 
oczekiwań swoich kibiców. Dość 
powiedzieć, że wygrali tylko 3 
mecze i aż 12 przegrali. Bilans 
bramkowy również jest niezbyt 
korzystny 23-41. Zarząd na-
szego klubu zmienił w przerwie 
zimowej szkoleniowca – w miej-
sce Przemysława Malczyka 
przyszedł doświadczony Wie-
sław urycz. Miejmy nadzieję, że 
nowy trener będzie bardziej sku-
teczny od swojego poprzednika. 

W  rundzie wiosennej AKS 
rozegra 6 spotkań na własnym 
stadionie i  aż 9 na wyjeździe. 
Wiele będzie zależało od wy-
ników pierwszych 4 meczów, 
które strzegomska drużyna 
rozegra w delegacji. Jeżeli nasz 
zespół zacznie punktować, to 
szansa na utrzymanie się zde-
cydowanie zwiększy. 

Trzymamy mocno kciuki za 
naszych piłkarzy!

red

Rozpoczyna się runda wiosenna w rozgrywkach 4. ligi dolno-
śląskiej. AkS Granit Strzegom S. A., który zajmuje dopiero 
14. miejsce w tabeli grupy zachodniej, stoi przed bardzo trud-
nym, lecz wykonalnym zadaniem, by obronić się przed spadkiem 
do klasy okręgowej.

Intensywne treningi, mecze 
sparingowe – m.in. z wymaga-
jącą drużyną hiszpańską, relaks, 
aktywny wypoczynek i realiza-
cja programu profilaktycznego 
– tak w skrócie wyglądał pobyt 
w Hiszpanii. Dodajmy, że ekipa 

ze Strzegomia zakwaterowana 
była w miejscowości Calella nad 
Morzem Śródziemnym. 

Największą atrakcję pobytu 
w  Katalonii stanowiło obej-
rzenie na żywo meczu słyn-
nej FC Barcelony, oczywiście 

z  Robertem Lewandowskim 
w składzie, z Cadiz CF na le-
gendarnym Camp Nou. Polak 
zaprezentował się bardzo do-
brze, strzelając jedną z bramek, 
i pomógł w odniesieniu zwycię-
stwa 2:0. Strzegomianie mieli 
okazję poznać sam obiekt i zro-
bić zakupy w ogromnym sklepie 
z pamiątkami piłkarskimi. 

Oprócz emocji piłkarskich 
był też czas na zwiedzanie 
przepięknej Barcelony i  nad-
morskiej miejscowości Tossa 

de Mar. Szczególne wraże-
nie wywarła stolica Katalonii, 
a  zwłaszcza majestatyczna 
Sagrada Familia, panorama 
miasta ze Wzgórza Montjuic, 
czy deptak La Rambla, wokół 
którego gromadzą się najważ-
niejsze zabytki: Palacio Guell, 
Casa Batllo czy Casa Mila.

Po 10 dniach pobytu w pięk-
nej Hiszpanii mocno zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni strzego-
mianie wrócili do Polski. 

red

Grupa 30 adeptów piłki nożnej AkS-u Strzegom (roczniki 
2008–14) wraz opiekunami miała okazję spędzić 10 dni w 
hiszpańskiej katalonii na obozie sportowo-profilaktycznym, w 
trakcie ostatnich ferii zimowych. Jak wszyscy zgodnie podkre-
ślali po powrocie, była to niezapomniana przygoda, cudowne 
przeżycia i spełnienie sportowych marzeń.

Największą atrakcję pobytu w Katalonii stanowiło obejrzenie na żywo meczu słynnej FC Barcelony, oczywiście z Robertem Lewandowskim w składzie

Hiszpańska przygoda młodych piłkarzy

W Y N I K I  P I Ł K A R S K I E

IV lIga pIłkarska – zachód 
(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)

poz. klub Mecze punkty

1. Karkonosze Jelenia Góra 15 40

2. Prochowiczanka Prochowice 15 36

3. Łużyce Lubań 15 32

4. Polonia Środa Śląska 15 32

5. Apis Jędrzychowice 15 30

6. Górnik złotoryja 15 28

7. odra Ścinawa 15 28

8. mewa Kunice 15 22

9. BKS Bobrzanie Bolesławiec 15 21

10. iskra Kochlice 15 21

11. Granit roztoka 15 20

12. Sokół Jerzmanowa 15 13

13. Gryf Gryfów Śląski 15 9

14. aks granit strzegom s.a. 15 9

15. Kuźnia Jawor 15 4

16. Sparta Grębocice 15 4

akTUalNa TaBEla:

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu gmi-
ny Strzegom w ramach zadania pn. „Organizacja 
działań profilaktycznych lub terapeutycznych 
w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych 
dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagro-
żonych problemem alkoholowym, problemem 
narkomanii lub uzależnieniami behawioralnymi 
(minimum 4 noclegi)”. 

Runda wioSenna 2023

NR KOLEJKI DATA GODZINA KTO Z KIM?

16 4 marca 15:00 Łużyce Lubań – aKS

17 11 marca 15:00 Kuźnia Jawor – aKS

18 18 marca 15:00 Iskra Kochlice – aKS

19 25 marca 15:00 Odra Ścinawa – aKS

20 29 marca 17:00 aKS – Polonia Środa Śląska

21 1 kwietnia 16:00 Gryf Gryfów Śląski – aKS

22 8 kwietnia 16:00 aKS – Karkonosze Jelenia Góra

23 15 kwietnia 16:00 Sokół Jerzmanowa – aKS

24 22 kwietnia 17:00 aKS – Prochowiczanka

25 29 kwietnia 17:00 Górnik Złotoryja – aKS

26 3 maja 17:00 aKS – Granit Roztoka

27 6 maja 17:00 BKS Bobrzanie Bolesławiec – aKS

28 13 maja 17:00 aKS – Mewa Kunice

29 20 maja 17:00 Apis Jędrzychowice – aKS

30 27 maja 17:00 aKS – Sparta Grębocice
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lokal mieszkalny w goczałkowie lokal mieszkalny w jaroszowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom. Przed-
miotem przetargu jest lokal 
mieszkalny nr 2 o powierzchni 
użytkowej 22,60 m² poło-
żony w budynku w Goczał-
kowie przy ul. Kolejowej 4 
wraz z udziałem 1004/10000 
w częściach wspólnych bu-
dynku oraz prawie własności 
gruntu działki nr 151/3, obr. 
Goczałków o powierzchni 
0,0738 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00049232/6. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 59/17 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 21.08.2017 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w 
obrębie wsi Goczałków w 
gminie Strzegom powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 M/U tereny za-
budowy mieszkaniowej i usłu-
gowej. Lokal mieszkalny nr 2 
składa się z jednego pokoju i 
kuchni o pow. 22,60 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
41.000,00 zł Wadium 4.100,00 
zł Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. Przetarg odbędzie 
się w dniu 30.03.2023 r. o 
godz. 10:00 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29. Dla osób zaintereso-
wanych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
24.03.2023 r. w godzinach od 
11:00 do 11:15. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium na konto 
bankowe gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A 
O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.03.2023 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu. 
Cena nieruchomości sprze-
dawanej 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby 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, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja o 
przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strze-
gom.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. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Przedmiotem 
przetargu jest lokal mieszkalny 
nr 6 o powierzchni użytkowej 
45,30 m² położony w budynku 
w Jaroszów 132 wraz z udzia-
łem 1038/10000 w częściach 
wspólnych budynku oraz pra-
wie własności gruntu działki 
nr 362/57, obr. Jaroszów o po-
wierzchni 0,1144 ha. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00069689/0. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 84/16 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 24.08.2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi Bar-
toszówek w gminie Strzegom 
powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 5 MW te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Lokal miesz-
kalny nr 6 składa się z dwóch 
pokoi, kuchni, łazienki, przed-
pokoju o pow. 45,30 m2 oraz 
pomieszczenia przynależnego 
- piwnicy o pow. 6,40 m2 Cena 
wywoławcza nieruchomości 
66.000,00 zł Wadium 6.600,00 
zł Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.03.2023 r. o godz. 10:30 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. Dla 
osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglą-
dania w dniu 24.03.2023 r. w 
godzinach od 11:30 do 11:45. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto bankowe gminy Strze-
gom – Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.03.2023 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie 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 prze-
padkowi. Nabywca ponosi kosz-
ty związane z przeniesieniem 
prawa własności nieruchomo-
ści. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby 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, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja o 
przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strze-
gom.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. 

Dobre praktyki segregowania odpadów w domu

resztki kiełków: bio
opakowanie: plastik

nakrętka: plastik
butelka: szkło
opróżnij przed wyrzuceniem

resztki sera: bio
opakowanie: plastik

resztki jogurtu: bio
opakowanie: plastik
wieczko: plastik
rozdziel przed wyrzuceniem

resztki ciastek: bio
opakowanie: plastik

opakowanie: zmieszane

bioodpady

serwetka:
zmieszane

zużyta ścierka: zmieszane

resztki jedzenia: bio
stłuczona porcelana: 
zmieszane

opakowanie: plastik

resztki pieczywa: bio
(najlepiej wysusz i użyj w gotowaniu)
torebka papierowa: papier

pudełko: papier

 Nie myj opakowań przed wyrzuceniem!i
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