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W numerze:

StrzeGom
Jest bezpiecznie 

Praca strzegomskiej policji 
jest bardzo dobrze oceniana 
zarówno przez zwierzch-
ników, jak i  mieszkańców 
i władze gminy Strzegom 
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StrzeGom
Owocne plany

Strzegom odnowił współ-
pracę partnerską z włoskim 
miastem Pavullo Nel Fri-
gnano. Co to oznacza dla 
strzegomian? 
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StrzeGom
6-latki do szkół? 

Przedstawiamy opinie 
psychologów i  pedagogów 
szkolnych z  terenu gminy 
Strzegom, którzy przeko-
nują, że warto posłać swoje 
6-letnie dzieci do I klasy  

 str. 7

W skrócie:

Wnioski 

20 marca 2016 r. mija 
termin składania wniosków 
o  pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli i  pracowników 
oświaty. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać 
w Wydziale Oświaty Urzędu 
Miejskiego – tel. 74 8560-
580. 

W Almanachu 

W  „Almanachu. Polska 
Przedsiębiorczość 2015” 
ukazała się wizytówka gmi-
ny Strzegom, zawierająca 
opis jej walorów turystycz-
nych, ofertę inwestycyjną 
i kulturalną. 

Okres lęgowy 

W związku ze zbliżającym 
się okresem lęgowym pta-
ków prosimy mieszkańców 
o wstrzymanie wycinki oraz 
wiosennego przycinania 
drzew. Nie niszczmy pta-
sich gniazd, umożliwiając 
ptakom złożenie jaj. 
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Bliskość centrum miasta i co za 
tym idzie duża liczba odwiedza-
jących to miejsce, budzi szansę na 
spore zainteresowanie mieszkań-
ców sprzedawanym tam towa-
rem. – Zależy nam, aby stworzyć 
miejsce, gdzie strzegomianie mo-
gliby sprzedawać wyprodukowane 
przez siebie towary, takie jak na 
przykład wyhodowane w sadach 
i ogrodach warzywa i owoce, czy 
mięso zwierząt pochodzących 
z hodowli – mówi Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. 

Wytwory pracy rolników 
i działkowców będą sprzedawane 
na stylizowanych drewnianych 
straganach. Zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w sprawie opła-
ty targowej na terenie gminy 
Strzegom, za sprzedaż artykułów 
spożywczych i płodów rolnych 
będzie pobierana opłata w wy-
sokości 1,30 zł za 1m2 zajętej 
powierzchni. Mieszkańcy gminy 
Strzegom bardzo pozytywnie 
oceniają ten pomysł.

- Świetna inicjatywa. To taki po-
wrót do starych dobrych czasów, 
kiedy rolnicy sprzedawali swoje 
wyroby. Ja sama z  chęcią bym 

z  takiej możliwości skorzystała 
i jeszcze będę zachęcała mieszkań-
ców swojej wsi, żeby spróbowali sił 
w handlu – mówi Teresa Stopa, 
sołtys wsi Międzyrzecze. 

– Ten pomysł kiełkował już od 
kilku dobrych lat. Mam nadzieję, 
że inicjatywa się przyjmie i  że 
strzegomianie się do niej przyzwy-
czają. To ważne, aby ci wszyscy, 
którzy do tej pory handlowali 
na chodnikach, mieli miejsce, 
w którym będą mogli zaprezento-
wać swoje towary i odpowiednio 
zaoferować je kupującym – mówi 
Zdzisław Kudyba, radny i  soł-
tys Strzegomia. O  szczegółach 
realizacji tego przedsięwzięcia 
będziemy informować na ła-
mach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. 

mk

W drodze przetargu wy-
łoniono wykonawców in-
westycji . I  część zadania, 
obejmującego remont ulicy 
Kościuszki w Strzegomiu, 
zrealizuje Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów „Ko-
bylarnia”. II część inwestycji 
będzie polegała na przebu-
dowie ulic Ofiar Katynia i 
Promenda w Strzegomiu. Jej 
wykonawcą będzie Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. Ulice Ko-
ściuszki, Ofiar Katynia oraz 
Promenada zyskają  nowe 
nawierzchnie, zjazdy, krawęż-
niki, chodniki z kostki grani-

towej oraz miejsca postojowe 
z prawdziwego zdarzenia. 
Strzegomian z pewnością 
ucieszy fakt, że powstaną, tak 
bardzo oczekiwane, ścieżki ro-
werowe. Całości dopełni nowe 
oświetlenie, ławki parkowe, 
jak również kosze na śmieci. 
Uroku dodadzą z pewnością 
nowe nasadzenia krzewów. 

Przypomnijmy, że na re-
alizację tego przedsięwzięcia 
gmina Strzegom otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
3 mln złotych z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019”.

nowe targowisko

Będzie wielki drogowy remont

Powstanie miejsce, gdzie rolnicy i działkowcy będą mogli sprzedawać wytwory swojej pracy

Na realizację tego zadania gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln zł

Władze Strzegomia planują 
uruchomienie targowiska, na 
którym strzegomscy rolnicy 
oraz działkowcy mogliby 
handlować płodami rolnymi. 
Do tej pory takiego miejsca 
w Strzegomiu nie było, ale 
o potrzebie jego stworzenia 
mówiło się od dawna. Tar-
gowisko będzie mieścić się 
przy ulicy Paderewskiego w 
Strzegomiu na terenie, do-
brze znanego mieszkańcom, 
Zielonego Rynku. 

Już niedługo rozpocznie się realizacja zadania pn. „Przebu-
dowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar 
Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką 
nr 374”.
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Numery telefoNów 
UrzędU Miejskiego 
w strzegoMiU:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady Miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział kultury, sportu 
i Promocji – (74)8560-523
wydział gospodarki Nieru-
chomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział gospodarki komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział gospodarki odpa-
dami komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział gospodarki Lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział Funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. kontroli – 
(74)8560-517
Urząd stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

szkoły i PrzedszkoLa: 
Publiczne Przedszkole Nr 
2 im. Misia Uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 
3 – (74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 
4 – (74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. jadwigi w Morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ 
słoneczna kraina” – 783 
758 395
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. Mikołaja koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka sienkie-
wicza – (74)649 19 30
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. kornela Maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna szkoła Podsta-
wowa im. janusza korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna szkoła Podsta-
wowa im. jana Pawła ii 
w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. adama Mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97

Publiczna szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza kościuszki 
w goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
gimnazjum Nr 1 im. kardy-
nała stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – 
(74)649 25 66
gimnazjum Nr 2 im. jana 
Pawła ii – (74)855 52 61
gimnazjum im. sługi Bożej 
anny jenke w jaroszowie – 
(74)855 82 05
gimnazjum im. jana Pawła ii 
w goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół szkół specjalnych 
w strzegomiu – (74)855 02 69
zespół szkół ogólnokształ-
cących im. stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół szkół w strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w strzegomiu – (74) 637 90 
16

PrzyCHodNie 
strzegoMskie CeNtrUM 
MedyCzNo-diagNostyCz-
Ne sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
kościelna 4 – (74)649-22-77
strzegomskie Centrum 
Medyczne ul. Legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteki
apteka „królewska”, ul. Le-
gnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, ry-
nek 44 – (74)855 52 06
apteka “strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “salus”, ul. witosa 
7 – tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dąbrow-
skiego 2 – tel. (74)855 17 75
apteka avena, rynek 32-36 – 
tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy Fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParaFie 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i Matki Bożej szkaplerznej 
w strzegomiu – (74)855 46 77

PoLiCja 
komisariat Policji w strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotariUsz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC aUtoBUsowy 
w strzegomiu – 790-789-575

PUNkt iNForMaCji  
tUrystyCzNej  
– (74) 649-11-18

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

22 lutego br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbyły s ię 
konsultacje społeczne mające 
na celu poinformowanie o 
najważniejszych wytycznych 
w/w programu.

Program „Aktywny Dolny 
Śląsk - budżet sportowo-tu-
rystyczny” pełni rolę pilotażu 
regionalnego budżetu obywa-
telskiego. Przewiduje prze-
kazanie 600 tys. zł z budżetu 
województwa na wydarzenia 
o charakterze sportowym, 

turystycznym lub sporto-
wo-turystycznym. Powyższa 
kwota będzie podzielona na 
5 okręgów – po 120 tys. zł. 
Gmina Strzegom znajduje 
się w okręgu wałbrzyskim. 
W naszym okręgu – tak jak w 
pozostałych 4 - będą wybrane 
po trzy projekty, każdy z nich 
o wartości maks. do 40 tys. 
zł. Serdecznie zapraszamy 
strzegomskie organizacje 
pozarządowe do składania 
swoich propozycji.

Minęło pół wieku, kiedy oboje 
połączyli swój los. Mimo róż-
nych przeciwności, dotrzymali 
danego sobie przyrzeczenia. 
Możliwe to było dlatego, że 
darzyli się wzajemnym uczuciem 
i poszanowaniem. Urząd w do-
wód społecznego uznania dla 
trwałości małżeństwa i  rodziny 
wystąpił do prezydenta RP o wy-
różnienie czcigodnych jubilatów 
medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie.
Krótki życiorys:

Stanisława Milańczuk urodziła 
się 11.08.1946 r. jako najstarsza 
córka Bolesławy i  Stanisława. 
Z kolei Władysław Łaba urodził 
się 19.09.1943 r. w Sułkowsz-

czyźnie pow. Mościsko jako 
jeden z dwóch synów Franciszki 
i Franciszka. 

19 lutego 1966 r. w  USC 
w Strzegomiu zawarli związek 
małżeński, a 11 kwietnia powie-
dzieli sobie sakramentalne „tak” 
w Kościele filialnym w Rusku. 
Państwo Łaba doczekali się 
dwóch córek: Marzeny i Renaty, 
które usamodzielniły się i założy-
ły własne rodziny. Pani Stasia do-
czekała się zasłużonej emerytury 
w „Koperniku”, a pan Władysław 
początkowo zatrudniony był 
w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Robót Budowlanych w Strze-
gomiu, a następnie w Zakładach 
Papierniczych „UNIPAP”, skąd 

odszedł na rentę chorobową.
Dumą jubilatów są ich wnuki 

Daisy i  Paweł, w których wy-
chowaniu pomagali. Oczkiem 
w głowie jest prawnuczek Oskar, 
którym się opiekują i  rozpiesz-
czają. Wspólną pasją państwa 
Łaba jest działka, którą uprawiają 
już ponad 30 lat. Oboje lubią też 
tańczyć. Chętnie wspominają 
bale sylwestrowe i wieczorki ta-
neczne. Ulubionym tańcem pana 

Władysława jest jive, uwielbia 
gotować i oglądać piłkę nożną. 
Obecnie oboje prężnie działają 
w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Pan Wła-
dysław również w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej. Pani Stanisława bardzo lubi 
sport, jeździ na rowerze, uprawia 
nordic walking, gimnastykuje się 
z grupą emerytów. 

red

Aktywny Dolny Śląsk

złoty jubileusz p. Łaba

W Strzegomiu odbyły się konsultacje społeczne, na których mówiono o najważniejszych wytycznych programu

Dumą jubilatów są ich wnuki Daisy i Paweł, a oczkiem w głowie jest prawnuczek Oskar

50-lecie pożycia małżeńskiego państwa Stanisławy i Wła-
dysława Łaba odbyło się w sobotę, 20 lutego br. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Strzegomiu. W uroczystościach – oprócz 
szacownych jubilatów i ich rodziny - wzięli udział m. in. prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Tomasz Marczak 
i zastępca burmistrza Strzegomia – Wiesław Witkowski.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego aktu-
alnie realizuje program pn. „Aktywny Dolny Śląsk - budżet 
sportowo-turystyczny” skierowany do organizacji pozarzą-
dowych z terenu naszego województwa. Organizacje mogą 
składać wnioski o dofinansowanie swoich imprez o charak-
terze sportowym, turystycznym i sportowo-turystycznym w 
terminie od 16 marca do 6 kwietnia. Termin realizacji: od 1 
sierpnia do 31 grudnia br.

Najważniejsze informacje nt. programu znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT.
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Marzec 2016 r.

data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki adres telefon

28.02 – 05.03 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

06.03 – 12.03 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

13.03 – 19.03 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

kiedy dyżury naszych aptek? rodzina 500+ Odpracuj swoje długi uwaga!
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Wnioski o świadczenie wychowawcze 
w wys. 500 zł na dziecko można składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu przy ul. Armii Krajowej 23, III 
piętro, pok. 318.

Wnioski będzie można składać od 1 
kwietnia 2016 r. Rodzice mają czas na jego 
złożenie, ponieważ na wniosek złożony 
w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. od 1 
kwietnia 2016 r. do 1.07.2016 r.), dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r. 

Wniosek można pobrać po 15 marca 
2016 r. w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu (Wydział Obsługi Interesanta) oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Burmistrz Strzegomia informuje, że 
istnieje możliwość odpracowania zadłu-
żenia czynszowego przez osoby będące 
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
Oferta przeznaczona jest dla osób po-
siadających zadłużenie przekraczające 
1 tys. zł oraz które w ciągu ostatnich 5 
lat nie korzystały z tej formy pomocy w 
redukcji długu.

Osoby zainteresowane proszone są o 
kontakt z Wydziałem Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
II piętro, pokój nr 33 lub pod nr tel. 074/ 
85 60 522

Nastąpiła zmiana godzin pracy Punktu Nie-
odpłatnej Pomocy Prawnej w CAS Karmel. 
Z dniem 1 marca br. Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej czynny jest w/g poniższe-
go zestawienia:
poniedziałek - 12.00 - 16.00
wtorek - 14.00 - 18.00
środa - 14.00 - 18.00
czwartek - 9.00 - 13.00
piątek - 9.00 - 13.00
Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” 
- ul. Kościuszki 2, parter - pokój nr 114.
Zapraszamy.

W podsumowaniu ubiegłego 
roku wzięli udział funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji w Strze-
gomiu na czele z  komendan-
tem Andrzejem Dobiesem oraz 
komendant powiatowy policji 
- Krzysztof Niziołek. Gospo-

darzem spotkania był burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta. 
W odprawie wzięli również strze-
gomscy radni miejscy - człon-
kowie Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska. 

W 2015 r. efekt pracy strze-
gomskich policjantów był w wielu 
przypadkach podobny do tego 
z 2014. - Raz te wyniki były lepsze, 
raz gorsze, chcę jednak podkreślić, 
że zostały osiągnięte mniejszym 
stanem kadrowym. Ogólnie moż-
na stwierdzić, że w gminie Strze-
gom jest bezpiecznie – zaznaczył 
komendant KP w Strzegomiu, 
Andrzej Dobies. 

Władze samorządowe Strze-
gomia dobrze oceniły jakość 
pracy i skuteczność miejscowych 
policjantów. - Wasza praca jest 
trudna i odpowiedzialna. W imie-
niu własnym i mieszkańców naszej 
gminy chciałbym podziękować 
za wszelkie działania na rzecz 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Od kilku lat nie ma już Straży 
Miejskiej i  w  ogóle nie widać 
żadnej różnicy. Nasza pomoc 
dla strzegomskich policjantów 

będzie na pewno kontynuowana 
– podkreślił burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Do gratulacji dołączył 
także przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – Tomasz 
Marczak. 

tW

W gminie jest bezpiecznie
- Statek płynie w dobrą stronę i jest dobrze sterowany – tak obrazowo ocenił pracę strzegomskich policjantów komendant KPP Świdnica Krzysztof Niziołek

złóż deklarację! 
Od stycznia 2016 r. gmina 

Strzegom przejęła obowiązek 
odbierania odpadów komunal-
nych również od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne. Właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć do Wydziału Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (pok. 9 lub pok. 
30) deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie do 
14 dni od dnia powstania na 
danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

 Do dnia dzisiejszego nie 
wszyscy właściciele firm wy-
wiązali się z tego obowiązku, 
dlatego do tych przedsiębiorców 
zostały wysłane zawiadomienia. 
Przypominamy, że druk do 
pobrania oraz uchwały o spo-
sobie naliczania stawki opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dostępne są 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl w zakładce „Nowy 
system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi”, w Wy-
dziale Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi pok.30 oraz w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
(pok. 15). 

Przypomnijmy, że umowę 
partnerską z włoskim mia-
stem Strzegom podpisał w 
październiku 2005 r. Burmi-
strzem Pavullo Nel Frignano 
był wówczas Vito Tedeschini, 
a przewodniczącym Rady 
Miejskiej, nieżyjący już An-
tonio Parenti. Szefowie obu 
miast – Zbigniew Suchyta 
oraz Romano Canovi - za-
decydowali o przedłużeniu 
umowy do 2021 roku. Zobo-
wiązano się do współpracy na 
niwach: gospodarczej, spo-
łecznej, sportowej i oświato-
wej. W uroczystości udział 
wzięli również członkowie 
zespołu Gruppo Folkloristico 
Pavullese, który wystąpi na 
tegorocznym Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru w 
Strzegomiu. – Mam nadzieję, 
że wzajemna współpraca po-
zwoli na realizację wielu cen-
nych inicjatyw, które uda się 
wspólnie realizować naszym 

miastom. Dziękuję za burmi-
strzowi Pavullo za zaproszenie 
i ciepłe przyjęcie – mówi bur-
mistrz Zbigniew Suchyta. 

Wizyta w Pavullo Nel Fri-
gnano była ponadto doskonałą 
okazją do zwiedzenia miasta 
oraz jego okolic. 

Odnowili współpracę z Włochami
Zobowiązano się do współpracy gospodarczej, społecznej czy oświatowej

Jakie błędy najczęściej 
popełniamy? 

Do pojemnika na odpady 
zmieszane wrzucamy odpady 
zielone, gruz, itp. Nie zwra-
camy uwagi na kolory koszy 
do selektywnej zbiórki, np. 
do żółtego, gdzie powinny 
trafiać, czyste opakowania, 
kartony po sokach, czy po 
mleku, wrzucamy, np. szkło.

Podkreślić należy, że o  ta-
kich sytuacjach, firma, która 
odbiera odpady z  posesji , 
będzie informować Urząd 
Miejski. Informacje te będą 
dokumentowane zdjęciami, 
a  następnie będą wysyłane 
do właściciela, czy zarządcy 
z  prośbą, aby trzymać się 
zasad. 

J a k i e  k o n s e k w e n c j e 
g r o ż ą  m i e s z k a ń c o m 
i  przedsiębiorcom, którzy 
deklar ując seg regowanie 
śmieci, w rzeczywistości tego 
nie robią?

Obowiązek segregacji od-
padów komunalnych jest obo-
wiązkiem ustalanym w regu-
laminie utrzymania czystości 
i  porządku w gminie, wobec 
czego jego niedopełnienie 
s tanowi  wykroczenie. Po 
otrzymaniu powiadomienia 
burmistrz może podjąć dzia-
łania zmierzające do pocią-
gnięcia właściciela nierucho-
mości do odpowiedzialności 
za takie wykroczenie. 

kary za brak segregacji

Więcej zatrzymań na gorącym uczynku, więcej ujawnionych przestępstw narkotykowych, 
mniej rozbojów, mniej kradzieży z włamaniem, ale zdecydowanie więcej kradzieży sa-
mochodów – tak w skrócie można podsumować policyjne statystyki za rok 2015 r., które 
przedstawili strzegomscy policjanci ma dorocznej naradzie, która odbyła się w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu 19 lutego br.

Krzysztof Niziołek z pozycji zwierzchnika wysoko ocenił pracę strze-
gomskich policjantów. W swoim wystąpieniu podziękował także za 
zaangażowanie i godną naśladowania współpracę między Urzę-
dem Miejskim w Strzegomiu a strzegomskimi funkcjonariuszami.  
- Statek płynie w dobrą stronę i jest dobrze sterowany – zakończył komendant 
Krzysztof Niziołek. 

24 lutego 2016 r. Strzegom odnowił współpracę partnerską z włoskim miastem Pavullo 
Nel Frignano. Do Pavullo Nel Frignano pojechała delegacja w składzie: burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Mosór oraz dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury Bożena Bojanowska-Czuk. 

W przypadku nieprzestrzegania zadeklarowanej segregacji będą 
wszczynane postępowania administracyjne, których konsekwencją 
będzie decyzja o cofnięciu ulgi związanej z segregacją śmieci. 
Oznacza to wyższą stawkę za wywóz śmieci, czyli z 12 zł za 
osobę na 21 zł w nieruchomościach zamieszkałych i na 24 zł 
w nieruchomościach niezamieszkałych. Przypomnijmy, że za 
niesegregowanie odpadów może również zostać nałożona kara 
grzywny.
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01 – „Punkt Piękności”, ul. Ko-
ściuszki 17, 58-150 Strzegom 
10% zniżki na usługi nie objęte 
cenami promocyjnymi

02 – „KORONA” Gabinet 
Stomatologiczny, ul. Kościelna 
7/2, 58-150 Strzegom
10 % zniżki – stomatologia 
zachowawcza

03 – Salon kosmetyczny „Pa-
trizia”, ul. Legnicka 18, 58-150 
Strzegom
30 % zniżki na zabiegi na 
twarz (wszystkie dostępne 
w ofercie), 20 % zniżki styli-
zacja paznokci, 25 % zniżki 
henna + regulacja brwi

04 – „STRAGONA”, ul. Al. 
Wojska Polskiego 47, 58-150 
Strzegom
10 % zniżki na obiad – danie 
dnia

wydArzeniA/ogłoszeniA

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem nr: 47/B/2016, 
48/B/2016,  49/B/2016,  50/
B/2016, 51/B/2016, 52/B/2016, 
53/B/2016 Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 29 lutego 2016 
roku. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 58/
B/2016 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 1 marca 2016 roku.

Po raz pierwszy w Strzego-
miu odbył się bieg upamięt-
niający Żołnierzy Wyklę-
tych. 28 lutego br. o  godz. 
12:00 na terenie boiska 
Zespołu Szkół oraz w Par-
ku „Strzegomskie Planty” 
wystartowało ponad 110 
osób.

Ideą projektu biegowo–eduka-
cyjnego „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
jest oddanie hołdu żołnierzom 
polskiego podziemia antykomu-
nistycznego i  antysowieckiego 
działającego w  latach 1944 – 
1963 w obrębie przedwojennych 
granic RP oraz popularyzacja 
wiedzy na ten temat.

Uczestnicy niedzielnego bie-
gu (dzieci, młodzież i  doro-
śli) mieli do pokonania 1963 
m, na pamiątkę daty śmierci 
ostatniego partyzanta Józefa 
Franczaka „Lalka”, który po-
legł w 1963 roku. Na mecie na 
biegaczy czekały pamiątkowe 
medale okolicznościowe. Jedną 
z  dodatkowych atrakcji była 

możliwość zobaczenia nowo-
czesnego wozu ratowniczo– 
gaśniczego, który pod koniec 

2014 r. został zakupiony dla 
OSP Rogoźnica.

red

Bieg pamięci
Ideą tej imprezy było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia

W każdym kolejnym numerze „Gminnych Wiadomości Strze-
gom” będziemy przedstawiać Lokalnych Partnerów Strzegomskiej 
Karty Dużej Rodziny.

Wspierają duże rodziny

Na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy przykłady właściwego i niewłaściwego segregowania śmieci. Pokazujemy miejsca w gminie Strzegom, które zasługują na to, aby 
promować je jako dobry przykład oraz te, które są całkowitym zaprzeczeniem tego, jak trzeba pozbywać się śmieci.

zobacz niewłaściwe przykłady segregacji śmieci

na kandydata na stanowisko dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kostrzy, przy ul. S. 
Żeromskiego 22
Do konkursu może przystąpić osoba, 
która spełnia wymagania wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stano-
wisko kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, 
poz. 1436 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno 
zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do 

konkursu wraz z koncepcją funk-
cjonowania i rozwoju szkoły,

b) poświadczoną przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopię 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego toż-
samość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy 
zawodowej, zawierający w szcze-
gólności informacje o: 
- stażu pracy pedagogicznej - 

w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - 

w przypadku nauczyciela aka-
demickiego, 

d) oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, o którym mowa 
w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymagane-
go wykształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia stu-
diów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kan-
dydatowi nie toczy się postępo-
wanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j) oświadczenie o dopełnieniu obo-
wiązku, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1388) - w przypadku kan-
dydata na dyrektora publicznej 
szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez 
kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego, 

l) oryginał lub poświadczoną przez 
kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego,

m) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 
r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
572 z późn. zm.),

n) oświadczenie, że kandydat wyraża 

zgodę na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 
w celach przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym, tel. kontaktowym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kostrzy”, w terminie 
do dnia 14 marca 2016 r. na adres: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 
38, 58-150 Strzegom (decyduje 
data wpływu do Urzędu Miejskiego) 
lub osobiście w Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – parter, 
pok. nr 15.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie 
później niż w ciągu 14 dni roboczych 
od upływu terminu składania ofert. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidu-
alnie, nie później niż na 7 dni przed 
terminem posiedzenia komisji. 
Konkurs przeprowadzi komisja kon-
kursowa powołana przez Burmistrza 
Strzegomia.

Burmistrz 
strzegomia 
informuje

Głównym organizatorem strzegomskiego biegu był Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej – Strzegomski Szczep Drużyn Harcerskich im. Orląt Lwowskich.

w taki sposób nie należy pozbywać 
się śmieci aleja wojska Polskiego

taki widok można zastać przy alei 
wojska Polskiego w strzegomiu 

Śmieciowy krajobraz pod oknami 
mieszkańców strzegomskiego rynku

Burmistrz strzegomia ogłasza konkurs 

Po 40 latach pracy w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
odeszła na zasłużoną emeryturę Irena Kowalska, pełniąca 
przez ostatnie lata funkcję naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych. Dzięki jej niebagatelnej wiedzy i 
ogromnemu doświadczeniu wiele inwestycji w gminie Strze-
gom doczekało się realizacji. Lista jej zasług jest bardzo długa. 

Życzymy pani Irenie dużo zdrowia i odpoczynku na eme-
ryturze.

red

Odeszła na emeryturę
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

tomek: witam. Panie bur-
mistrzu, czy u  nas w  strze-
gomiu będą organizowane 
wielkanocne zbiórki żywno-
ści? z  tego co wiem zawsze 
zajmował się tym euro-
PArtner, jednak chyba jest 
już rozwiązany, bo bożonaro-
dzeniowych zbiórek nie było. 
jeżeli będą, to kto się tym zaj-
muje, bo zawsze potrzebowali 
wolontariuszy? Pozdrawiam. 
wolontariusz tomasz.

W chwili obecnej nie ma or-
ganizacji, która zajmowałaby 
się świąteczną zbiórką żyw-
ności. Jeśli znajdzie się takie 
stowarzyszenie, to z  wielką 
chęcią go wesprę, choćby 
transportem i  miejscem do 
jego składowania oraz dys-
trybucji.

maria: szacowny panie bur-
mistrzu. Proszę o sprawdzenie, 
czy obecna pani dyrektor jednej 
ze szkół podstawowych wiejskich 
może zlecać i zapłacić (po usta-
leniu kwoty) wykonanie usługi 
transportowej swojemu mężo-
wi, który jest właścicielem tejże 
firmy? (wielokrotnie widziałam 
autobus tego pana pod szkołą 
podstawową). czy jako prezes 
stowarzyszenia wsi może zlecić 
wykonanie usługi transportowej 
swojemu mężowi, który jest 
właścicielem tejże firmy? (mowa 
o  koloniach oraz półkoloniach). 
Pozdrawiam maria.

Trudno jest ustosunkować 
się do pani prośby, ponieważ 
w pytaniu brak jest wskazania, 
o  którą szkołę chodzi, a  tym 
samym nie mam możliwości 
kontroli wydatkowanych środ-
ków i zawieranych umów przez 
konkretną szkołę i  osobę. Dy-
rektor szkoły prowadzi gospo-
darkę finansową szkoły opartą 
o  ustawę o  finansach publicz-
nych. Przy zawieraniu umów 
powinien kierować się zasadą 
celowości i  oszczędności oraz 
zasadą terminowego wykonania 
zadania. Za decyzje gospodarcze 
i  finansowe odpowiedzialność 
ponosi dyrektor szkoły. W obo-
wiązujących przepisach brak jest 
wyraźnego zakazu zawierania 
umów z małżonkiem, który jest 
właścicielem firmy. Do pytania 
dotyczącego stowarzyszenia 
nie mogę się ustosunkować ze 
względu na to, że w pytaniu nie 
określono rodzaju ani nazwy 
stowarzyszenia. Dlatego nie 

można zweryfikować opisanej 
przez panią sytuacji z uregulo-
waniami zawartymi w  statucie 
stowarzyszenia. 

miciu: dlaczego informacja 
o konkursie wiedzy o strzegomiu 
dla klas iii to informacja tylko 
o uczestnikach z PsP stanowice? 
co z dziećmi z drużyn z podium? 
czy to jest serwis strzegom.pl czy 
pspstanowice.pl? 

Na stronie internetowej www.
strzegom.pl w zakładce oświato-
wej zamieszczone są informacje, 
które szkoły wysyłają na bieżąco. 
Artykuł, o  którym pan mówi 
został wysłany przez PSP Sta-
nowice i w takim kształcie został 
umieszczony. Pozostałe szkoły 
nie poinformowały o  swoim 
udziale w konkursie.

basia: witam panie burmi-
strzu! moje pytanie będzie do-
tyczyć budowy krytej pływalni. 
mamy w  strzegomiu baseny, 
z których korzystamy latem i to 
jest super, ale w okresie jesiennym 
i  zimowym musimy jeździć do 
innych miast. czy w  związku 
z  budową delfinka nie można 
byłoby pozyskać funduszy i wy-
budować u nas porządnej krytej 
pływalni? delfinek gabarytowo 
będzie niewielki, więc i niewiele 
osób będzie mogło w  jednym 
czasie z  niego korzystać. wiele 
osób na pewno wolałoby zo-
stać na miejscu i pójść na basen, 
niż jeździć do świebodzic czy 
jawora, choć osobiście o  wiele 
bardziej wolę świebodzice. Po-
zdrawiam.

Delfinek będzie miał 4-torową 
nieckę basenową o  głębokości 
od 0,9 do 1,35 m i wymiarach 
8,5 x 16,67 m. Po pierwszych 
konsultacjach gmina postano-
wiła poszerzyć obiekt o brodzik 
dla dzieci z małą zjeżdżalnią, 3 
sauny (sucha i mokra oraz sauna 
infrared na podczerwień) oraz 
8-osobowe jacuzzi. Ja osobiście 
też wolę basen w Świebodzicach 
niż w Jaworze. Sama pani widzi 
to co ja, że zainteresowanie sa-
mym pływaniem w Świebodzi-
cach nie jest bardzo duże. Często 
tory są puste, a w wieczornym 
szczycie na torach widać po 
2-3 osoby. Jest też tak, że tory 
są puste. Nie dotyczy to tych 
godzin, kiedy są zajęcia szkółki 
pływackiej. Nie ma funduszy, 
programów, z  których można 
byłoby pozyskać środki na duże 
Aqua Parki. Jest też jedna ważna 
sprawa, że koszt utrzymania 
dużych parków wodnych to 
miliony rocznie z budżetu gmi-
ny. Obecnie, kiedy patrzę na 
infrastrukturę i  potrzeby jakie 
mamy (drogi, chodniki, żłobek, 
przedszkole, remonty szkół 
i przedszkoli, ścieżki rowerowe 
itd.), nie widzę możliwości bu-
dowy dużego parku wodnego 
i jego utrzymywanie ze środków 
gminy. Jako stały bywalec basenu 
w  Świebodzicach, uważam że 
Delfinek nam w  zupełności 
wystarczy, a  zwłaszcza że bę-
dzie służył przede wszystkim 
dzieciom z terenu naszej gminy 
– od godz. 6.00 do godz. 8.00 
i od godz. 16.00 do godz. 22.00 
mieszkańcom. Przypomnę, że 

w  ramach Programu Delfinek 
dostaliśmy dotację w  wys. 2,9 
mln zł jako jedna z 5 gmin na 
terenie Dolnego Śląska, z czego 
bardzo się cieszę. Myślę, że 
będzie pani zadowolona z Del-
finka. 

wojtek: witam pana, jestem 
mieszkańcem wsi bartoszówek 
i mam pytanie - co z dalszą czę-
ścią naszej kanalizacji ? czemu 
nasze przyłącza budynków do 
kanalizacji są tak kosmicznie 
drogie - czy to jest ze złota czy 
jak? gdzie te dotacje i jaka wiel-
kość dotacji nam przynależy? do 
tego mam drugie pytanie - czemu 
nie mogę się doprosić w urzędzie 
zmiany planu zagospodarowa-
nia mojej działki przez co nie 
mogę na niej postawić domu 
mieszkalnego. bo jakiś urzędnik 
miał wizje i wpisał moją dział-
kę jako sportowo-rekreacyjną? 
jakim prawem?

Panie Wojtku, mam prośbę 
o  większe zainteresowanie się 
tematami, o których pan pisze, 
bo informacje w  naszym biu-
letynie ukazują się na bieżąco. 
Zacznę od domu mieszkalnego. 
W  chwili obecnej procedura 
ukończenia zmian w  planie 
przestrzennym zagospodarowa-
nia obrębu Bartoszówek - Jaro-
szów jest na ukończeniu. Czy 
złożył pan wniosek o  zmianę 
przeznaczenia gruntu? Jaką 
klasę bonitacji ma pana grunt 
– nie wiem, bo jeśli wyższą niż 
czwartą, to nie „jakiś urzędnik” 
decyduje o tym, czy można po-
stawić tam dom, tylko Minister-

stwo Rolnictwa. Nad zmianami 
w planie przestrzennym pracują 
urbaniści, którzy na przepisach 
znają się bardzo dobrze. Pracow-
nicy urzędu przedstawiają uwagi 
co do całego obszaru, bo nie 
może być tak, że pozwalamy na 
budowę domów np. przy przy-
ległym terenie przemysłowym, 
bo rodzi to później konflikty. Co 
do kanalizacji, w  chwili obec-
nej oczekujemy na ogłoszenie 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
konkursu w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
by uzyskać dotację na II etap ka-
nalizacji w Bartoszówku. Gmina 
wszystkim, którzy złożyli wnio-
ski, dopłaciła do przyłączy 45 
% wartości, tak jak wszystkim 
mieszkańcom gminy do tej pory, 
a takich beneficjentów w ostat-
nich 5 latach było 963. Niestety 
nie ma już dopłaty 45 % z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, ale to już nie nasze decyzje. 
Gmina utrzymała dopłaty na 
poziomie wcześniejszym. 

jest pan najważniejszą osobą 
wrocławskiego sportu akade-
mickiego i bardzo ważną osobą 
na sportowej arenie między-
narodowej, wiceprezydentem 
światowej Federacji sportu 
Akademickiego (Fisu). 

FISU to potężna międzyna-
rodowa organizacja zrzesza-
jąca 171 krajów. Jej komitet 
wykonawczy, którego byłem 
członkiem przez 12 lat, liczy 
23 osoby. Obecnie jestem 
członkiem ośmioosobowego 
kierownictwa tej organizacji, 
czyli jednym z  czterech wi-
ceprezydentów, ale jedynym 
z  Europy. To właśnie FISU 
organizuje uniwersjady, na 
których sport studencki osią-
ga najwyższy poziom.

co należy do pana obowiąz-
ków jako wiceprezydenta?

Jako wiceprezydent nadzo-
ruję pracę dwóch komitetów, 
czyli Komitetu Akademickich 
Mistrzostw Świata i  Komi-
tetu Zimowych Uniwersjad, 
których jestem przewodni-
czącym. To są imprezy or-
ganizowane przemiennie na 
całym świecie, co dwa lata. 
Pierwsza, aż w  33 dyscypli-
nach sportu. Jestem bardzo 
zaangażowany w organizację 
Zimowych Uniwersjad. By-
łem przewodniczącym ko-
mitetu organizacyjnego aka-
demickich mistrzostw świata 
we Wrocławiu, w  1998 r. 

- piłki ręcznej, 2002 r. - w te-
nisie stołowym, w  2010 r.-  
w  strzelectwie, w  tenis ie 
i wielu innych.

Pełnił pan wiele funkcji…
To prawda, ale wszystkie 

pamiętam. Byłem sekretarzem 
Wrocławskiego Klubu Olim-
pijczyka, sekretarzem Orga-
nizacji Środowiskowej AZS 
Wrocław, doradcą przewod-
niczącego Fundacji Współ-
pracy Polsko - Niemieckiej 
w  Warszawie, dyrektorem 
Generalnym Klubu Środo-
wiskowego AZS Wrocław, 
prezesem Klubu Sportowego 
AZS Wrocław. Od wielu lat 
działam w ogólnopolskim AZS 
- ie, gdzie byłem wiceprezesem 
Zarządu Głównego AZS, teraz 
jestem członkiem prezydium. 
Aktualnie jestem przewodni-
czącym Wrocławskiej Rady 
Sportu oraz członkiem Rady 
Nadzorczej World Games 
2017, które w przyszłym roku 
odbędą się we Wrocławiu. 
Jest to ogromna i  prestiżowa 
impreza, która odbywa się co 
cztery lata. Ostatnia jej edycja 
odbyła w 2013 r. w Kolumbii, 
w mieście Cali.

kiedy zaczęła się przygoda ma-
gistra administracji ze sportem?

Sport zawsze lubiłem, naj-
pierw jako kibic, a  później 
na studiach, uprawiałem lek-
koatletykę i  należałem do 

AZS. Na studiach założyłem 
Studencki Klub Olimpijczy-
ka, który w  swoim czasie był 
najlepszym klubem w  Polsce. 
Po studiach związałem się 
z wrocławskim AZS-em, gdzie 
pracuję do dziś.

jak pan ocenia poziom sportu 
akademickiego w Polsce?

W  mojej ocenie jest bardzo 
wysoki. AZS jest jedną z naj-
bardziej aktywnych federacji 
sportu na świecie. O tej wyso-
kiej pozycji świadczy chociażby 
wybór mojej osoby na wicepre-
zydenta. Ale nie tylko. Prezy-
dentem Europejskiej Federacji 
Sportu Studenckiego jest także 
Polak - Adam Roczek. Federa-
cja ta zrzesza ponad 45 krajów 
europejskich, organizuje akade-
mickie mistrzostwa Europy, też 
w kilkudziesięciu dyscyplinach. 
A więc, jak widać, nasze osią-
gnięcia są ewidentne. Sportow-
cy akademiccy stanowią dużą 
część reprezentacji olimpijskiej 
- każdorazowo 30-40%, znacz-
ną część medali zdobytych na 
igrzyskach olimpijskich przez 
Polaków stanowią medale zdo-
byte przez członków AZS.

stoi pan twardo na ziemi, ale 
jak słyszałam, to większość cza-
su spędza pan w powietrzu…

(śmiech…) Zwiedziłem cały 
świat, ponad 120 krajów. 4 mie-
siące w roku jestem za granicą, 
a pozostałe miesiące - w kraju.

jako były mieszkaniec naszego 
miasta jest pan nierozerwalnie 
związany ze strzegomiem.

Urodziłem się w Kamiennej 
Górze, gdy miałem pół roku 
rodzice przywieźli mnie do 
Strzegomia i  tu spędziłem 
moje dzieciństwo. W  1969 r. 
ukończyłem Szkołę Podsta-
wową nr 4. Byłem aktywnym 
członkiem ZHP. Strzegom 
opuściłem dopiero po studiach 
i zamieszkałem we Wrocławiu, 
gdzie żyję, mieszkam i działam 
do dnia dzisiejszego. Utrzymuję 
stały kontakt z  moim rodzin-
nym miastem, żywo interesuję 
się problemami miasta i  jego 
mieszkańców. Wykorzystując 
różnego rodzaju fora i  kon-
takty zagraniczne, nie tylko 
oficjalne, staram się stwarzać 
pozytywną aurę wokół Strze-
gomia. Opowiadając o historii, 
teraźniejszości i perspektywach 
Strzegomia, staję się mimowol-
nie jego ambasadorem.

w jednym z wywiadów wypo-
wiadał się pan ciepło o  swoich 
nauczycielach z „czwórki”.

Zawsze podkreślam, że to co 
osiągnąłem w  życiu zawdzię-
czam wspaniałym nauczycielom 
i wychowawcom ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w  Strzegomiu. 
W szkole panowała atmosfera 
prawdziwej koleżeńskości. To 
właśnie w tej szkole zaszczepio-
no mi w latach młodzieńczych 
bakcyl społecznikostwa.

czy coś szczególnie ważnego dla 
naszego miasta udało się panu 
zrobić?

Myślę, że tak. M. in. dzięki 
moim staraniom udało się pozy-
skać środki finansowe na budowę 
przychodni zdrowia z Fundacji 
Polsko-Niemieckiej, zorganizo-
wać młodzieżową sekcję piłki 
nożnej kobiet. W  dziedzinie 
promocji piłki nożnej kobiet 
i  zawodniczek klubowych też 
wiele się działo. Udało mi się 
wypromować piłkarki ze Strze-
gomia: Ewę Żyłę, która trafiła 
do reprezentacji Polski. Aktualną 
zawodniczką ekstraklasy AZS 
Wrocław jest Martyna Lewan-
dowska.

jak postrzega pan strzegom po 
latach nieobecności w mieście?

Widzę jak miasto się rozwija, 
inwestuje. Zmienia się bardzo 

infrastruktura, podejmowane są 
nowe inicjatywy kulturalne. Przez 
te działania Strzegom jest rozpo-
znawalny na świecie. Pamiętam 
jak ktoś w Hiszpanii spytał mnie 
o festiwal folkloru w Strzegomiu. 
W mieście jest bardzo dobra baza 
sportowa, a więc możliwość roz-
woju zainteresowań młodzieży.

jest pan człowiekiem kreatyw-
nym, energicznym i  dynamicz-
nym w działaniu.jakie przesła-
nie zaadresuje pan do strzegom-
skiej młodzieży?

Uprawiajcie proszę sport, bo 
sport to zdrowie. Ale nie tylko. 
Sport przygotowuje do życia, 
uczy człowieka walki o  swoje, 
walki fair play, co jest bardzo 
istotne. Pamiętajcie, nauka jest 
podstawą, ale sport ją w wielu 
aspektach uzupełnia.

Gk

strzegom jest rozpoznawalny na świecie
Rozmowa z Marianem Dymalskim, byłym mieszkańcem Strzegomia, aktualnie prezesem KS AZS Wrocław, od 2015 r. wiceprezydentem FISU

koszt przyłączy i dotacji gminy w Bartoszów-
ku – etap 1:

koszt brutto 
powykonaw-
czo

koszt benefi-
cjenta 55%

d o f i n a n s o -
wanie gminy 
45 %

10 449,22 5 747,07 4 702,15

984,00 541,20 442,80

5 943,31  3 268,82 2 674,49

881,16 484,64 396,52

984,00 541,20 442,80

6 562,80 3 609,54 2 953,26

14 546,30 8 000,46 6 545,83

984,00 541,20 442,80

3 470,59 1 908,83 1 561,77

5 426,96 2 984,83 2 442,13

50 232,34 27 627,79 22 604,55
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Wygraj wejściówki do kina sck!

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA: 
Proszę podać tytuł filmu, który wygrał podczas 
tegorocznych Oscarów w kategorii „najlepszy film”.

Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 4-5 
marca br. 

Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl.

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule 
maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy” Zwycięzcy 
zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Była to zaplanowana, cy-
kliczna impreza. - Uzgod-
niliśmy, że w  każdy ostatni 
czwartek miesiąca będzie-
my spotykać się z  seniorami 
i śpiewać różne piosenki. I tak 
się stało, śpiewamy – mówi 
Barbara Śmiatacz, kierownik 
zespołu. Wtorkowe spotkanie 
zdominowały piosenki ludo-
we, a  wśród nich: "Tam nad 
Wisłą", "Siadła pszczółka", 
"Na wójtowej roli", "W  zie-
lonym gaju", "Stoi grusza", 

"Rano, rano…" - Niektórzy 
znali te piosenki i  śpiewali-
śmy wspólnie, a na następne 
spotkanie przygotujemy pio-
senki zaproponowane przez 
seniorów z „Wigora” i zrobi-
my śpiewniczki, by seniorzy 
raźniej mogli śpiewać razem 
z nami – wyjaśnia kierownik 
zespołu. .

Na zakończenie spotkania 
był jak zwykle słodki poczę-
stunek.

„Excentrycy” to poruszają-
ca powieść, w  której liryzm 
splata się z  ironią, a  melan-
cholia z  groteską. O  złama-
nych przez wojnę ludziach, 
o  muzyce, granej na prze-
kór ponurej rzeczywistości 
– i  o  złudzeniach. Miejscem 
akcji jest Ciechocinek jesie-
nią 1957 roku. Opustoszały 
polski kurort, sypiące się pen-
sjonaty, bieda i szarzyzna. Do 
Wandy, osiadłej po powrocie 
z  zesłania w  Ciechocinku 
(przedwojennej lwowskiej 
dentystki i  śpiewaczki jaz-
zowej ), przyjeżdża z  Anglii 
starszy brat, Fabian, emigrant 
wojenny, puzonista jazzowy 
i  znakomity tancerz. Przed 
wojną grał na transatlanty-
kach. Fabian nie za bardzo 
mogący się odnaleźć po po-
wrocie do Polski, postanawia 
założyć własny swingowy big 
band. W zaskakująco szybkim 
tempie znajdują się ludzie, 
którzy chcą grać razem z nim 
– młodzi bikiniarze z  przy-
grywającego na potańcówkach 
zespołu, gardzący muzyką 
stroiciel fortepianów, który 
w każdym pisarzu widzi pe-
derastę, dystyngowany doktor 
Vogt – klarnecista-amator, 
milicjant, który przed wojną 
był trębaczem…Do tego dość 
dziwnego składu big bandu 
dołączają siostra Fabiana- 
Wanda oraz tajemnicza na-
uczycielka języka angielskiego 
-Modesta. Fabian i Modesta 
zostają kochankami. „Król 

i królowa swingu”, dwa barw-
ne ptaki, żyją razem, zmagając 
się z  trudną rzeczywistością 
tamtych lat. Big band zaczyna 
odnosić sukcesy, pojawiają się 
zaproszenia do współpracy 

aż pewnego dnia Modesta 
nagle znika, a historia miło-
sna zmienia się w  opowieść 
z wątkiem szpiegowskim.

zachęcam do lektury - 
Wioletta kwiatkowska

Śpiew w „Wigorze”

niezwykłe losy z wątkiem szpiegowskim

Spotkanie zdominowały piosenki ludowe, a wśród nich m.in.: 
"
Tam nad Wisłą" czy 

"
Na wójtowej roli"…

Strzegomscy bibliotekarze polecają książki. Tym razem są to „Excentrycy” Włodzmierza Kowalewskiego

Pochodzący z  Granicy ar-
tysta Dariusz Wójcik został 
nominowany do Pomorskiej 
Nagrody Artystycznej  za  
2015 r.

Dariusz Wójcik, którego 
niedawno mieliśmy okazję 
gościć w  Strzegomiu z  oka-
zji koncertu wigilijnego, zo-
stał doceniony za ogromny 
wkład w  promocję kultu-
ry żydowskiej w  Polsce, 
a w szczególności za wy-
bitną kreację artystyczną 
w  autorskim projekcie 
„Motywy żydowskie 
w muzyce świata”, który 
był zwieńczeniem jubi-
leuszu 30-lecia jego pracy 
artystycznej. Projekt obej-
mował koncert w  Gdań-
skim Teatrze Szekspi-
rowskim i  nagra-
nie płyty CD. 
Towarzystwo 
Społeczno-

-Kulturalne Żydów w  Pol-
sce było partnerem 

tego wyjątkowego 
wydarzenia arty-
stycznego, a  re-
dakcja Słowa 
Żydowskiego 
Patronem me-

dialnym.

4 marca, godz. 18.00 – 7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach, 
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 
5 marca, godz. 15.00 – Misiek 
w  Nowym Jorku, bilety: nor-
malny 18 zł/ ulgowy 15 zł
5 marca, godz. 18.00 – 7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach, 
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 
12 marca, godz. 15.00 – Zwie-
rzogród, bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 3D wie-
lokrotnego użytku – 4,50 zł
12 marca, godz. 18.00 – Pitbull. 

Nowe porządki, bilety: normal-
ny 18 zł/ ulgowy 15 zł 
13 marca, godz. 15.00 – Zwie-
rzogród, bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 3D wie-
lokrotnego użytku – 4,50 zł
13 marca, godz. 18.00 – Pitbull. 
Nowe porządki, bilety: normal-
ny 18 zł/ ulgowy 15 zł 
18 marca, godz. 18.00 – Bogo-
wie Egiptu, bilety: normalny 18 
zł/ ulgowy 15 zł 
19 marca, godz. 15.00 - Zwie-
rzogród, bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 3D wie-
lokrotnego użytku – 4,50 zł

19 marca, godz. 
18.00 - Bogowie 
Egiptu, bilety: nor-
malny 18 zł/ ulgowy 
15 zł

Duszpasterska Rada Parafial-
na parafii pw. Św. App. Piotra 
i  Pawła oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej zapraszają na spotkanie 
promocyjne książki 
Aloysiusa Schadego 
pt. „Historia kościoła 
joannitów oraz ko-
mandorii św. Piotra 
i  Pawła w  Strzego-
miu”, w tłumaczeniu 
Amandy Roż ań-
skiej.

Promocja odbę-
dzie się 11 marca 

2016 r., o godz. 17.00, w sali 
herbowej  „CAS Karmel ” 
w  Strzegomiu. Na uczestni-
ków vspotkania czekają nie-
spodzianki. Zapraszamy!

Dariusz Wójcik wyróżniony

co w kinie sck w marcu?

kolejna książka o strzegomiu 

Kolejny raz, 23 lutego br., członkowie zespołu wokalno – 
instrumentalnego „Retro” zagościli u  seniorów w  Domu 
Dziennego Pobytu „Senior – Wigor”, gdzie odbyły się 
śpiewanki z „Wigorem”. 

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
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W  imieniu organizatorów, 
recytatorów i  ich opiekunów 
przywitała dyrektor ZSP w Ja-
roszowie – Beata Jankiewicz. 
Najzdolniejszych recytatorów 
z  naszej gminy wysłuchała 
naczelnik Wydziału Oświaty 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu - Urszula Podsiadły – 
Szubert.

W  tegorocznym konkursie 
zaprezentowało się 25 recyta-
torów ze szkół podstawowych 
i  9 gimnazjalistów. Do pracy 
w  Komisji Konkursowej zo-
stali zaproszeni: Maria Kierko 
-wieloletnia nauczycielka w ja-
roszowskiej szkole, Katarzyna 
Wójcik – dyrektor Biblioteki 
Publicznej w  Strzegomiu, 
Wioletta Urban-Smagłowska 

- naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i  Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
ks. Mateusz Zając - absolwent 
jaroszowskiego gimnazjum, 
wielokrotny laureat etapów 
gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik”.

Koordynatorkami konkursu 
były polonistki z  ZSP w  Ja-
roszowie: Monika Bytnar– 
Gołembiowska i Bronisława 
Czapla, które w  tegorocznej 
edycji wykorzystały w  deko-
racji motyw „uskrzydlonego 
roweru”, będącego znakiem 
rozpoznawczym tego konkur-
su. Pamiątkowe upominki dla 
uczestników wykonane zostały 

własnoręcznie przez Dorotę 
Burzyńską – również nauczy-
cielkę jaroszowskiej szkoły.

Utalentowani recytatorzy 
od 22 do 23 marca br. będą 
reprezentowali gminę Strze-
gom w eliminacjach powiato-
wych w Świdnickim Ośrodku 
Kultury.
Laureaci: 
Kategoria „Młodsi”:
I  miejsce – Michał Czeka-
towski – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Stanowicach 
II miejsce – Martyna Koło-
dziejczyk – Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Strzegomiu 
III miejsce – Zofia Piekielny 
- Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w  Strzegomiu 
wyróżnienie – Filip Falkie-

wicz - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w  Strzegomiu 
wyróżnienie – Katarzyna La-
chowicz - Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Stanowicach
Kategoria „Starsi”:
I miejsce – Jakub Podlewski – 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
II miejsce – Zofia Malinowska 
– Gimnazjum w  Jaroszowie 
III miejsce – Martyna Falaciń-
ska – Gimnazjum w Jaroszowie 
wyróżnienie – Paulina Kuczer-
ka – Gimnazjum w Jaroszowie 
wyróżnienie – Katarzyna 
Madej – Gimnazjum nr 2 
w Strzegomiu
Nagrody książkowe zostały 
ufundowane przez gminę 
Strzegom.

Dlaczego 6-letnie dzieci powinny iść do i klasy?

Oto zwycięzcy konkursu Pegazik 2016

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole w wieku 6 lat szybko prześcignie rówieśników w rozwoju. Wcześniej rozpoczęta edukacja to lepsze wyniki

W tegorocznym konkursie zaprezentowało się 25 recytatorów ze szkół podstawowych i dziewięcioro gimnazjalistów. Kto wygrał te zmagania?

W  środę – 17 lutego br. - już po raz czwarty w  Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w  Jaroszowie zorganizowano 
eliminacje gminne XXI Dolnośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego „Pegazik”.

Przedstawiamy opinie psychologów i  pedagogów szkolnych z  terenu gminy Strzegom, którzy przekonują, że warto 
posłać swoje 6-letnie dzieci do I klasy.

- Program nauczania w I kla-
sie jest przygotowany na miarę 
możliwości i umiejętności dzieci 
sześcioletnich. 7-latek na tle 
takiego programu jest skazany 
na nudę. 6-latek ma okazję do 
aktywnego zdobywania wiedzy 
w sposób dostosowany do wieku. 
Szkoły przygotowywały się do 
obowiązku przyjęcia uczniów 
sześcioletnich jako pierwszokla-
sistów od kilku lat. Klasy szkolne 
zostały przygotowane i wypo-
sażone w tzw. kąciki zabaw, sale 
rekreacyjne itp. Sześciolatek ma 
łatwiejszy start w późniejszych 
etapach edukacji. Dziecko roz-
poczynające naukę w  szkole 
w wieku 6 lat szybko prześcignie 
rówieśników w rozwoju i ułatwi 
sobie pokonywanie kolejnych 
szczebli edukacji. Wcześniej 
rozpoczęta edukacja to lepsze 
wyniki.

- Jestem pedagogiem, ale przede 
wszystkim matką dziecka, które 
w wieku 6 lat poszło do kl. I. Nie 
żałuję tej decyzji, bo każdego dnia 
widzę jak pozytywnie wpływa to 
na rozwój intelektualny i emo-
cjonalny syna. Obserwuję u syna 
większą dojrzałość, samodziel-
ność i kreatywność w myśleniu. 
Dziecko sześcioletnie ma ogromne 
możliwości intelektualne, ma silną 
potrzebę poznawania, stawania 
przed nowymi wyzwaniami i nauki. 
Dziecko sześcioletnie w szkole 
zaspakaja swoją ciekawość świata, 
poznaje nowe rzeczy, nabywa nowe 
umiejętności i chętnie wykorzystuje 
je w codziennym życiu. To w szkole 
dziecko uczy się wykonywania 
poleceń , a więc hamowania reakcji 
i dzięki temu nie rozprasza się. Edu-
kacja szkolna pozytywnie wpływa 
na gotowość do angażowania się 
w działania i kontynuowania ich. 
Poza tym u małych dzieci najłatwiej 
zapobiegać ewentualnym trudno-
ściom w nauce, zawczasu wyłapując 
zaburzenia, dysharmonie rozwojowe 
i zaniedbania środowiskowe i szyb-
ko podejmować właściwą terapię.

-  Posłanie  6- la tka  do 
szkoły wcale nie oznacza 
zabierania mu dzieciństwa. 
Dzieci w  pierwszej klasie 
uczą się poprzez zabawę. To 
nie są sztywne lekcje. Dzieci 
mają do dyspozycji kąciki 
do zabawy i  odpowiednie 
meble. Nie obowiązuje ich 
też 45 minut przeznaczone 
na lekcję. Siedzą w  klasie 
tyle ile nauczyciel uzna za 
celowe, pozostały czas mogą 
spędzać na spacerach, na 
boisku itp.

- Dziecko, którego rozwój 
jest pobudzany poprzez wcze-
śniejsze rozpoczęcie nauki 
w szkole, rozwija się szybciej 
niż dziecko w  tym samym 
wieku, które później idzie 
do szkoły. Dzieci, które idą 
wcześniej do szkoły, zyskują 
wcześniejszy dostęp do lep-
szej niż w przedszkolu infra-
struktury naukowej (zyskują 
darmową naukę języka obcego 
i zajęcia pozalekcyjne), spor-
towej (boiska i  place zabaw) 
i informatycznej.

- Z obserwacji wynika, że dzieci uczęszczające do oddziału 
„0”zorganizowanego przy szkole łatwiej przekraczają barierę 
szkolną, gdyż są zaangażowane we wszystkie działania, aktyw-
ności i stają się częścią społeczności szkolnej. Jeżeli dziecko jest 
gotowe emocjonalnie, nauka może być dla niego dobrodziej-
stwem. Sytuacja, w  której rodzice decydują sami o  wysłaniu 
swoich dzieci do szkoły, z  punktu widzenia psychologii jest 
bardzo korzystna. Cechy indywidualne dziecka (nabyte oraz 
wrodzone) powinny być głównym czynnikiem decydującym 
o tym, czy dziecko zasiądzie w ławce szkolnej jako sześciolatek 
czy siedmiolatek.

- W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych uczą się w mojej szkole w większości sze-
ściolatki. Z wyników klasyfikacji semestralnej wiemy już, że prawie wszystkie dzieci opanowały 
wiedzę i umiejętności z pierwszego semestru. Rodzice tych uczniów, na podstawie obserwacji 
osiągnięć edukacyjnych i rozwoju emocjonalnego dzieci, zdecydowali już, że ich pociechy nie będą 
powtórnie uczęszczać do klasy pierwszej. Jest to zatem informacja, że rzeczywistość szkolna okazała 
się nie taka straszna, a program nauczania w klasie pierwszej jest odpowiedni dla sześciolatków. 
Strzegomskie przedszkola także spisały się doskonale, przygotowując dzieci do roli ucznia.

- Dziecko w wieku 6 lat ma 
silną potrzebę poznawania, 
stawania przed nowymi wy-
zwaniami i nauki. Przedszkole 
nie jest w stanie w pełni za-
spokoić tych potrzeb u dziec-
ka. Przeważająca ilość zabaw 
oraz godziny spędzane na 
odpoczynku czy jedzeniu, za-
bierają cenny czas, który dzieci 
mogłyby poświęcić na rozwój 
intelektualny. Wiele dzieci 
w przedszkolu się nudzi i  to 
rodzice w dużej mierze muszą 
przejąć na siebie zadanie ich 
edukowania. Posyłając dziecko 
w wieku 6 lat do szkoły, ten 
problem nie ma miejsca.

- Dziecko ma możliwość 
większego rozwoju ruchowego 
poprzez ćwiczenia na zaję-
ciach wychowania fizycznego 
ponieważ szkoły dysponują 
lepszą bazą niż przedszkola. 
Poprzez zajęcia ruchowe na-
uczyciele szybciej zauważają 
nieprawidłowości rozwojowe 
i można wcześniej objąć dzieci 
zajęciami gimnastyki korek-
cyjnej. Dziecko sześcioletnie 
podlega programom realizo-
wanym w szkołach w ramach 
konkursów na naukę pływa-
nia, co również wpływa na 
korekcję wad postawy.

- Nie zaobserwowałam większych trudności adaptacyjnych 
u  sześciolatków w  porównaniu do dzieci siedmioletnich. 
Sześciolatki dobrze radzą sobie z  nauką, nawiązują kontakty 
z rówieśnikami i dorosłymi, osiągają równowagę emocjonalną. 
Musimy jednak pamiętać, że to trudny okres dla każdego dziecka. 
Oczywiście wśród sześciolatków będą dzieci jeszcze nie w pełni 
gotowe na rozpoczęcie nauki w szkole i wskazane będzie, aby 
powtórnie odbyły przygotowanie przedszkolne, gdyż, jak wiemy, 
rozwój dziecka jest indywidualna kwestią. Dobrze zatem, że 
jest taka możliwość. Proponuję zasięgnąć opinii nauczyciela 
przedszkola, który przygotuje każdemu dziecku tzw. gotowość 
szkolną, czyli informację, czy dziecko opanowało kompetencje 
niezbędne do nauki w szkole. W tej sprawie można również po-
radzić się specjalistów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Strzegomiu, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości.

- W większości krajów eu-
ropejskich 6-latki uczą się 
w pierwszej klasie. Sześciolat-
ki (lub młodsze dzieci) idą do 
pierwszej klasy w 22 krajach 
Unii Europejskiej. Na Cyprze, 
w Grecji, Holandii i Wielkiej 
Brytanii do szkół trafiają już 
pięciolatki. Ostatnio zdecydo-
wały o tym Norwegia, Dania 
i Słowenia. 
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- W ramach zadania 
odwiercono otwór 11B 
do głębokości 56,0 m 
ppt. W studni ujęte zo-
staną dwa poziomy wo-
donośne ze złóż żwirów 
zalęgających na głębo-
kościach 27 m do 31 m 
oraz 33 m do 42 m od 
poziomu terenu. Moż-
liwości poboru wody ze 
studni zostały ustalone 
na poziomie 50 tys. li-
trów na godzinę. Uzy-
skana wydajność stanowi 
dobre zabezpieczenie 
naszej gminy w wodę na 
wypadek tak upalnego 
lata, jak w roku 2015 r. 
Konieczność pozyskania 
nowego źródła wody 
na ujęciu w Olszanach 
wynikła z faktu sukce-
sywnego zmniejszania 

się wydajności kluczowej studni 
11A eksploatowanej od 2004 r.  
– wyjaśnia wiceprezes spółki 
WIK w Strzegomiu, Marek 
Jaryczewski.

Obecnie przygotowywana jest 
szafa z urządzeniami elektrycz-
nymi do sterowania agregatem 
pompowym, który zostanie 
zawieszony na głębokości 31 m, 
obudowa studni i przyłączenie 
do rurociągu przesyłowego.

Pobór wody ze studni plano-
wany jest od kwietnia br.

Awaryjna studnia w Olszanach
Obecnie przygotowywana jest szafa z urządzeniami elektrycznymi do sterowania agregatem pompowym, który zostanie zawieszony na głębokości 31 m

Podajemy terminy dyżurów 
biur Dolnośląskiej Izby Rol-
niczej obsługiwanych przez 
Elżbietę Sobótko oraz infor-
mację o bezpłatnych poradach 
prawnych dla rolników.

Terminy dyżurów:
 Ząbkowice Śląskie: ponie-
działek 7.00-15.00, wtorek 
7.00-15.00, środa 7.00-15.00
Świdnica: czwartek 8.00-
16.00, piątek 12.00-16.00 
Dzierżoniów: piątek 8.00-
11.30 
Bezpłatne porady prawne dla 
rolników - adwokat przyj-
muje w następujących dniach 
i godzinach:

- Biuro Terenowe DIR w 
Ząbkowicach Śląskich ul. 
Daleka 19, tel. 74/81-00-
752, 508-087-731, adwokat 
przyjmuje w II, IV i V wtorek 
miesiąca w godzinach 9.00-
12.00 
- Biuro Terenowe DIR w 
Świdnicy ul. Wałbrzyska 25-
27, tel. 74 852 20 21wew. 171, 
508-087-731, adwokat przyj-
muje w trzeci piątek miesiąca 
w godzinach 12.00-14.00
- Biuro Terenowe DIR w 
Dzierżoniowie ul. Piastowska 
1, tel. 508-087-731, adwokat 
przyjmuje w trzeci piątek 
miesiąca w godzinach 9.00-
11.00. 

Obchody Dnia Sołtysa w 
gminie Strzegom to już tra-
dycja. Tegoroczna edycja tego 
lubianego święta odbędzie się 
11 marca br. w świetlicy wiej-

skiej w Olszanach. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich sołty-
sów naszej gminy. Organiza-
torem święta jest sołtys i Rada 
Sołecka Olszan.

Dyżury izby rolniczej

Dzień sołtysa w Olszanach

Przypomnijmy, że przebudo-
wie ulegnie droga o długości 
ok. 170 m. Zakres robót obej-

muje, m. in.: wykonanie robót 
związanych z budową kanali-
zacji deszczowej, wykonanie 

ław betonowych, ustawienie 
krawężników betonowych, 
obrzeży betonowych i wyko-

nanie ścieku z kostki kamien-
nej, wykonanie nawierzchni 
jezdni z kostki kamiennej 
(z rozbiórki) i nawierzchni 
chodnika oraz zjazdów z kostki 
betonowej. Droga wymagała 
gruntownego remontu. 

red

Od 2010 roku Gminna Spół-
ka Wodna rozpoczęła odbudo-
wę systemu melioracyjnego na 
terenie gminy Strzegom. Do 
2015 r. udało się odbudować 
75 km rowów melioracyjnych 
i system sieci drenarskiej na ok. 
40 ha gruntów rolnych.

- Tak dobre wyniki były 
możliwe dzięki udzielanym 
dotacjom przez gminę Strze-
gom w wysokości 110 tys. zł 
rocznie i pozyskanym dota-
cjom z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz wysokiej 
wpłacalności składek członkow-
skich przez członków Spółki 
Wodnej – informuje kierownik 
GSW, Joanna Michalak.

znamy wykonawcę przebudowy drogi w Goczałkowie Górnym

co w ostatnich latach zrobiła Gminna spółka Wodna?

Obecnie droga wymagała gruntownego remontu. Termin zakończenia robót wyznaczono na czerwiec

GSW ma 217 km rowów oraz 5796 ha gruntów zmeliorowanych i 4891,60 ha – niezmeliorowanych

W lutym br. zakończono prace wiertnicze związane z budową studni awaryjnej nr 11B dla 
studni nr 11A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach. Prace wykonał Zakład Studniarski 
BRUNO z Wrocławia. Studnia awaryjna 11B odwiercona została w odległości około 12-15 
m na północny-zachód od studni 11A. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex - J. M.” Jerzy Majorek 
ze Świdnicy będzie wykonawcą przebudowy drogi gminnej w Goczałkowie Górnym. 
Świdnicka firma wygrała przetarg nieograniczony. Koszt zadania wyniesie ok. 210 tys. 
zł brutto. 

Gminna Spółka Wodna „Strzegom” działa na terenie 23 sołectw w gminie Strzegom, mając pod 
opieką 217 km urządzeń melioracji szczegółowej (rowy) będących własnością Skarbu Państwa 
oraz 5796 ha gruntów zmeliorowanych i 4891,60 ha gruntów niezmeliorowanych.

Studnie zaopatrujące w wodę 
wszystkie miejscowości naszej 
gminy:
SUW Olszany – 8 studni głębino-
wych plus nowo wybudowana
SUW Rusko – 2 studnie głębinowe
SUW Żelazów – 3 studnie głębi-
nowe

Ustalenie terminów wizyt pod numerem
telefonu: 508-087-731.
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W turnieju wystąpiło 10 zespo-
łów. Oprócz dwóch drużyn repre-
zentujących AKS Strzegom, także 
AP KGHM Zagłębie Lubin, AP 
13 Świdnica, Polonia/ Stal Świdni-
ca, AP Pogoń Pieszyce, UKS Javoria 
Jawor, AP Nysa Kłodzko, AP Piast 
Bolków i AP Stronie Śląskie.

Zgodnie z zasadą przyjętą przed 
rozpoczęciem „Strzegom Cup 
2016”, w turnieju nie było ani wy-
granych, ani pokonanych. Liczyła się 
dobra zabawa, a także sama możli-
wość gry w piłkę nożną na hali. – 
Udało nam się zaprosić do Strzego-

mia wiele bardzo dobrych zespołów. 
Turniejowe spotkania rozgrywane 
były na wysokim poziomie. Uwa-
żam, że moi podopieczni wypadli 
dobrze, co powinno procentować w 
przyszłości. Dziękuję wszystkim za 
zaangażowanie i pomoc przy reali-
zacji zawodów, kolejny raz wszystko 
było zorganizowane perfekcyjnie 
– skomentował trener AKS-u, 
Jarosław Krzyżanowski. 

Warto wspomnieć, że dużą 
atrakcją niedzielnego turnieju 
była loteria z różnymi nagrodami, 
gdzie każdy los wygrywał. Ponad-
to wylicytowano koszulkę repre-
zentacji Polski z oryginalnym 
autografem prezesa PZPN-u, 
Zbigniewa Bońka którą prze-
kazał prezes AKS-u Strzegom 
– Wiesław Witkowski. 

tW

Po turnieju strzegom cup 2016
Dużą atrakcją niedzielnego turnieju była loteria z różnymi nagrodami, gdzie każdy los wygrywał. Ponadto wylicytowano koszulkę reprezentacji Polski

Coraz bliżej do rozpoczę-
cia rundy wiosennej w IV 
lidze dolnośląskiej seniorów. 
AKS Granit Strzegom S. A. 
rozgrywa kolejne mecze spa-
ringowe i – co ważne - odnosi 
zwycięstwa. 

Po wysokiej porażce z Lechią 
Dzierżoniów, strzegomianie 
wygrali trzy kolejne test-mecze. 
Najpierw okazali się lepsi od 
lidera wałbrzyskiej okręgówki 
– Unii Bardo, wygrywając 3:2, 
następnie ograli Nysę Kłodzko 
5:2 (4 gole Kloca!) i w ostat-
nią sobotę (27.02) rozgromili 
Grom Witków 8:0. 

Strzegomski szkoleniowiec 
– Jarosław Krzyżanowski 
szczególnie nie krył zadowo-
lenia po wysokiej wygranej 
z Witkowem. - Chciałbym, 
by moja drużyna grała tak w 
każdym meczu ligowym. W 
konfrontacji z Gromem widać 
było dużą determinację i wolę 
zwycięstwa. Każdy z piłkarzy 
chciał się pokazać z jak najlep-
szej strony, by zasłużyć na grę w 
podstawowym składzie na wio-
snę. Rozegraliśmy naprawdę 
dobre spotkanie, a przeciwnik 
nie był tak słaby, jak wskazuje 
wynik. Cieszy mnie forma obu 
bramkarzy, ich rywalizacja po-

winna przynieść wiele korzyści 
dla zespołu. Wszystko idzie w 
dobrym kierunku. Jesteśmy 
prawie gotowi do pierwszego 
meczu ligowego, który odbę-
dzie się w Bielawie 12 marca. 
Jest to spotkanie zaległe z 
ubiegłego roku – stwierdził 
trener AKS-u.

5 marca br., w Świdnicy, AKS 
zagra ostatni sparing, w którym 
rywalem będzie drużyna z 
Kurytyby (szkółka piłkarska 
z Brazylii). Początek o godz. 
14.00.

06.02.2016 r. - Bielawa 
Unia Bardo – AKS Granit 
Strzegom S. A. 2:3 (2:2) 
bramki dla AKS-u: samobój-
cza, Wasilewski, Bęś

13.02.2016 r. - Świdnica 
AKS Granit Strzegom S. A. - 
Nysa Kłodzko 5:2 (3:1) 
bramki dla AKS-u: Kloc 4, 
Wasilewski (z karnego)

27.02.2016 r. - Świebodzice 
AKS Granit Strzegom S. A. - 
Grom Witków 8:0 (3:0) 
bramki dla AKS-u: Alwin 2, 
Kloc 2, Emil Borek 2, Dawid 
Krzyżanowski i Dobrowolski

tW

Aks pokazuje moc

Zawody polegały na jak 
najszybszym pokonaniu toru 
sprawnościowego. Liczyły się 
refleks i umiejętności technicz-
ne. Najlepszą ekipą – trzeci raz 
z rzędu – okazała się reprezen-
tacja PSP nr 2 i to ona będzie 
nas kolejny reprezentować w 
marcowych zawodach ogól-
nopolskich. Drugą lokatę za-
jęła PSP nr 4, a trzecią – PSP 
Jaroszów.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce: PSP nr 2 – czas 
56,4 s
Mikołaj Baziuk, Jakub Piątek, 
Kacper Spychalski, Filip Wiel-
gus, Aleks Manulik i Agata 
Piskadło 
2. miejsce: PSP nr 4 – czas 1.03 
min. 
Kacper Bezubka, Marcin Du-
dek, Filip Sarama, Grzegorz 
Jankowski i Roksana Rymar-
czyk

3. miejsce: PSP Jaroszów – 
czas 1.06 min.
Zuz anna Puzio, Klaudia 
Goldian, Katarzyna Siedlec-
ka, WeronikaSkolimowska, 
Amelia Skolimowska, Piotr 
Marczyk, Paweł Markowski 
i Aleksandra Sypko
4. miejsce: PSP Goczałków – 
czas 1.09 min. 
Michał Szylar, Michał Gro-
belny, Jakub Byczek, Zo-
fia Jaszowska i Katarzyna 
Ślemp
4. miejsce ex aequo: PSP Sta-
nowice - 1,09 min. 
Sandra Binkiewicz, Róża 
Wiraszka, Małgorzata Wój-
towicz, Katarzyna Lacho-
wicz, Antonina Wiśniowska 
i Julia Paluch 
5. miejsce: PSP Olszany – 1.14 
min.
Natalia Wór, Julia Sposób, 
Wiktoria Pawlik, Jakub Wi-
śniowski i Fabian Matelica 

6. miejsce: PSP nr 3 – 1.19 
min. Gabriel Sołtysik, Szy-
mon Otlewski, Krzysztof 

Sozański, Dominik Szumski 
i Dawid Błążyński

red

Do rywalizacji przystąpiło 
ok. 20 zawodników, którzy 
walczyli w dwóch katego-
riach wiekowych: seniorzy i 
juniorzy.

Wśród seniorów najlepszy 
był Rafał Jaszowski, który 

wyprzedził  Karola Risa i 
Artura Błachańca. Najlep-
szym juniorem okazał się 
Radosław Czapliński, drugą 
lokatę zajął Piotr Taraciński, 
a trzecie - Jakub Piróg.
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Łyżwiarze z „Dwójki” byli najlepsi

Goczałków: wyłoniono najlepszych pingpongistów

Zawody polegały na jak najszybszym pokonaniu toru sprawnościowego. Liczyły się refleks i umiejętności

Zwycięzcom zostały wręczone nagrody, puchary i dyplomy. Kolejny turniej planowany jest na wakacje

Klub LKS Stragona Strzegom 
po raz kolejny uplasował się w 
czołówce polskich klubów wkkw. 
Za sukcesy w sezonie 2015 klub 
zajął 3. miejsce w rankingu klu-
bów wkkw Polskiego Związku 
Jeździeckiego.

Wyróżnieni zostali również 
zawodnicy startujący w barwach 
naszego klubu w sezonie 2015 – 
Szymon Nachotko w kategorii 
Młodych Jeźdźców (2. miejsce) i 

Emilia Chmielowska w kategorii 
Młodzików (2. miejsce).

Rozdanie nagród obyło się w 
podczas corocznej konferencji 
dyscypliny wkkw w Racocie. Pod-
czas konferencji zostały wręczone 
również nominacje do kadry naro-
dowej. Nominacje do kadry wkkw 
seniorów otrzymał zawodnik LKS 
Stragona Strzegom - Wiesław 
Nowak.

red

stragona znów w czołówce

Mocna obsada, zacięta rywalizacja, doskonała zabawa i moc atrakcji – tak w skrócie wy-
glądał kolejny strzegomski turniej w piłce nożnej halowej, w którym wzięli udział młodzi 
adepci futbolu (rocznik 2007 i młodsi). Zawody odbyły się 21 lutego br. w miejscowej hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Organizatorem zawodów był Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu, a współ-
organizatorem – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Tradycyjnie, w lutym na strzegomskim lodowisku rozegrano 
mistrzostwa naszej gminy szkół podstawowych pn. „Mistrz 
Białego Orlika”. W zawodach uczestniczyły następujące 
reprezentacje: PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP Jaroszów, 
PSP Goczałków, PSP Stanowice i PSP Olszany.

W świetlicy wiejskiej w Goczałkowie - 13-14 lutego br. – od-
był się Turniej tenisa stołowego. Organizatorem zawodów 
był sołtys Krzysztof Grondowski i Rada Sołecka.
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową
Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
działka niezabudowana nr 
138/3, aM – 2, obr. jaroszów, 
położona w jaroszowie, gmi-
na strzegom o powierzchni 
29 m² (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.860,00 zł
Wadium - 190,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek Vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-

niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-

zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 

internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
działka niezabudowana nr 
138/4, aM – 2, obr. jaroszów, 
położona w jaroszowie, gmi-
na strzegom o powierzchni 
27 m² (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.730,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek Vat.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w strzegomiu – sala nr 
29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 

z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 

siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, 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.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
działka niezabudowana nr 
138/5, aM – 2, obr. jaro-
szów, położona w jaroszo-
wie, gmina strzegom o po-
wierzchni 27 m² (działka pod 
zabudowę garażową)
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom 
obejmującej obręby: Bartoszó-
wek, Jaroszów, Rusko, Skar-
życe, Morawa i Międzyrzecze 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
81/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem MW – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.730,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek Vat.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 10.03.2016 r. o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 

ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
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 uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 

aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, 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.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
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Lokal mieszkalny rusko 63/4

rogoźnica działka - zabudowa mieszkaniowa, usługowa

Ważne dla osób niewidomych i niedowidzących

Płatność 
jednorazowa 

Od 1 stycznia 2016 r. 
w związku ze zmianą prze-
pisów, podatnicy podatku 
rolnego, podatku leśnego 
oraz podatku od nierucho-
mości, których kwota po-
datku wynikająca z decyzji 
podatkowej nie przekracza 
100 zł, zobowiązani będą 
do dokonywania jednora-
zowej płatności. „W przy-
padku, gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł, po-
datek jest płatny jednora-
zowo w terminie płatności 
pierwszej raty” – zgodnie 
z dyspozycjami zawartymi 
w ustawach o podatkach 
i opłatach lokalnych, o po-
datku rolnym oraz o podat-
ku leśnym. 

Ważne!
Zakład Usług Komunal-

nych w Strzegomiu Sp. 
z o.o informuje osoby po-
siadające swoich bliskich 
pochowanych na cmen-
tarzach komunalnych na 
terenie Strzegomia oraz na 
cmentarzach w Tomkowi-
cach, Morawie i Rogoźnicy 
o konieczności wnoszenia 
stosownych opłat z tytułu 
przedłużenia ważności gro-
bu oraz rezerwacji miejsc 
na cmentarzu.

Wpłat należy dokonywać 
w biurze cmentarzy ko-
munalnych w Strzegomiu 
przy ul. Olszowej 2, tel.74 
8552-550, od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 - 
15.00.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 4 o po-
wierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku rusko 63 
wraz z udziałem 1527/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 156, 
AM - 1, Obr. Rusko  o powierzch-
ni 300 m2

Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 16,40 m2

- kuchni o pow. 11,00 m2

oraz pomieszczeń przynależ-
nych: – dwóch piwnic o pow. 
4,90 m2, 3,70 m2 
Cena wywoławcza nierucho-
mości          11.520,00 zł wa-
dium  - 1.200,00 zł Postąpienie 
– nie mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.03.2016 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00047354/3, 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 05.11.2015 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18 października 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN - 
zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna w strefie „ow” obserwa-
cji archeologicznej.
dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 17.03.2016 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
21.03.2016 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-

nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-

ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74/85-60-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
działka niezabudowana nr 
79/3, aM – 1, obr. rogoźnica, 
położona w rogoźnicy przy 
ulicy ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
sw1s/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 36.500,00 zł
Wadium - 3.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek Vat.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów zatwierdzonym Uchwałą Nr 

104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 03.12.2004 r. nieru-
chomość przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinną i zabudowę usługową 
na której przewiduje się lokaliza-
cję zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
07.03.2016 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.

Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-

dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 

pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Dowód osobisty zgłoszony 
jako utracony jest nieodwracalnie 
unieważniany w Rejestrze Do-
wodów Osobistych. Informacja 
o utracie i unieważnieniu dowodu 
jest niezwłocznie przekazywana 
do Systemu Informacyjnego 
Schengen, a  także do wykazu 
unieważnionych dowodów oso-
bistych. 

Posługiwanie się dowodem 
osobistym zgłoszonym jako 
utracony może powodować ne-
gatywne konsekwencje dla jego 
posiadacza podczas przekra-
czania granic lub dokonywania 
czynności prawnych. 

Dowód osobisty unieważnio-
ny w systemie na skutek utraty 
nie nosi fizycznych znamion 
unieważnienia (np. odcięcia 
rogu), przez co sprawiać może 
wrażenie dokumentu ważnego 
lecz dokument ten nie służy już 
do potwierdzania tożsamości 
i przekraczania granic państw.

kiedy stracisz dowód osobisty

Zapraszamy wszystkie oso-
by z terenu gminy Strzegom, 
dotknięte niepełnospraw-
nością dotyczącą dysfunkcji 
wzroku, osoby posiadające 
rentę z  tytułu wzroku lub 
orzeczenie o  znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności o  symbolu 
orzeczenia 04-0. 

Zapisując się do Koła Pol-
skiego Związku Niewido-
mych w  Strzegomiu, do-
wiesz się o  przysługujących 
ulgach i  uprawnieniach dla 

osób niewidomych lub sła-
bowidzących. Przynależność 
do naszego stowarzyszenia 
daje możliwość korzystania 
z  różnego rodzaju szkoleń, 
pozyskania sprzętu optycz-
no- pomocowego (lupy, ze-
garki mówiące, białe laski, 
igły samonawlekające, folie 
powiększające itp.).

Działalność opiera się także 
na pomocy doraźnej, orga-
nizowaniu różnego rodzaju 
spotkań integracyjnych, jak 
również wycieczek.

Siedziba Polskiego Związku 
Niewidomych w Strzegomiu 
mieści się w  Centrum Ak-
tywności Społecznej „Kar-
mel” w  Strzegomiu, przy ul. 

Kościuszki 2, parter, pokój 
nr 120.

Zapraszamy w  każdy wto-
rek w godz. 10.00 – 13.00.

Powyższe nie dotyczy podatku 
od środków transportowych 
i opłat lokalnych. 

Równocześnie przypomina się, 
że termin ważności utrzymania 
grobu upływa po 20 latach od 
chwili ostatniego pochówku 
lub po upływie 20 lat od daty 
ostatniego przedłużenia.
Po tym terminie grób może ulec 
likwidacji, a elementy nagrob-
ków przechodzą na własność 
gminy Strzegom.

Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Strzegomiu Andrzej Zontek 
dziękuje władzom samorządowym za sfinansowanie zakupu tablicy 
informacyjnej, służącej potrzebom PZN. 
- Wreszcie na tablicy możemy umieszczać wszelkie informacje dotyczą-
ce działalności osób dotkniętych dysfunkcją wzroku oraz pozyskiwać no-
wych członków poprzez działalność informacyjną – wyjaśnia prezes.
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