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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:

StrzeGom

Dla seniorów 

Pod koniec grudnia plano-
wane jest otwarcie Dzien-
nego Dom Pobytu „Se-
nior-Wigor” w Strzegomiu. 
Obecnie trwa jego remont. 

 str. 3

StrzeGom
melitta Sallai 
uhonorowana

Melitta Sallai otrzymała 
– jednogłośną decyzją Rady 
Miejskiej – zaszczytny ty-
tuł „Honorowy Obywatel 
Strzegomia 

 str. 6

GmInA
Oto zwycięzcy 

Rozstrzygnięto tegorocz-
ną edycję niezwykle lubiane-
go i popularnego konkursu 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenach 
sołectw gminy Strzegom”. 
Kto wygrał? 

 str.9

w SkróCIe:

Robią porządki 

W gminie Strzegom trwa-
ją jesienne porządki. Z liści 
oraz z resztek przekwi-
tłych roślin uprzątane są 
poszczególne ulice. Ostatnio 
dołączyła do nich ulica Pił-
sudskiego.

Jest bezpieczniej 

Na u l i c y  Gór n i c z e j 
w Strzegomiu zlikwidowa-
no garb na drodze powstały 
z połączenia asfaltu z kostką. 
Stwarzał on ryzyko uszko-
dzenia pojazdów. 

Mur jak nowy 

Na zlecenie Dolnoślą-
skiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu wykonano re-
mont muru oporowego na 
Potoku Olszańskim oraz 
oczyszczono jego dno z po-
rostów. 
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Strzegomianie 11 listopada 
br. obchodzili 97. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
Były to chwile pełne wzru-
szeń i refleksji nad obecnym 
kształtem naszej ojczyzny.

Wagę tego dnia w szczegól-
ny sposób podkreśliła msza 
św., którą odprawił biskup 
świdnicki - ks. Ignacy Dec 
w Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu w asyście Kompanii 
Honorowej Wojska Polskie-
go - X Brygady Logistycznej 
z Opola. Okolicznościowe 
nabożeństwo nasycone było 
elementami patriotycznymi 
i modlitwą w intencji naszej 
ojczyzny. Ordynariusz diecezji 
świdnickiej w kazaniu przy-
pomniał najważniejsze fakty 
związane z przejęciem władzy 
przez Józefa Piłsudskiego, 
odradzającym się przez lata 
państwem i skupił swoją uwagę 
na aspekcie niepodległości.

Kolejnym ważnym momen-
tem obchodów był przemarsz 
uczestników uroczystości uli-
cami Strzegomia pod pomnik 
Ignacego Jana Paderewskiego - 
jednego z bohaterów wydarzeń 
sprzed blisko 100 lat. Korowo-
dowi towarzyszyła Orkiestra 
Dęta Gminy Miłkowice.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta podkreślał 
w swoim przemówieniu, jak 
istotne jest pielęgnowanie pa-
mięci o bohaterach oraz o ich 
zasługach dla Polski. Mówił 
także, że wolność jest najwyż-
szą wartością, o którą należy 
nieustannie się troszczyć.

Następnie przyszedł czas na 
uroczysty Apel Pamięci, Salwę 
Honorową w wykonaniu żoł-
nierzy z Opola oraz złożenie 
wieńców i kwiatów pod po-
mnikiem Paderewskiego przez 
poszczególne delegacje zgroma-
dzone na terenie skweru.

Na uwagę zasługuje liczna 
obecność młodzieży podczas 
obchodów Święta Niepodle-
głości. To dowód na to, że rozu-
mieją oni, czym jest patriotyzm, 
a swoją postawą pokazują, że 
Polska jest dla nich ważna.

Na str. 8 znajduje się relacja 
z części artystycznej, która 
odbyła się w Strzegomskim 
Centrum Kultury.

MK

Zapraszamy na kolejną sesję Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, która od-
będzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 
15.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Powitanie.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu Nr XII z Sesji 

Rady Miejskiej w Strzegomiu od-
bytej w dniu 30 września 2015 r.

6. Przyjęcie protokołu Nr XIII z Sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu odby-
tej w dniu 10 listopada 2015 r. 

7. Sprawozdanie z działalności burmi-
strza Strzegomia.

8. Informacja o pracach przewodniczą-
cego Rady Miejskiej.

9. Informacja z przebiegu wykona-
nia budżetu gminy Strzegom za 
I półrocze 2015 r. oraz informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Strzegom 
za I półrocze 2015 r.

a) wystąpienie burmistrza Strzego-
mia.

b) Przedstawienie uchwały składu 
orzekającego regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii 
o przedłożonej przez burmistrza 
Strzegomia informacji o prze-
biegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2015 r. 

c) Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2015-2024,

b) zmian budżet u gminy Strzegom 
na 2015 rok,

c) określenia stawek podatku od 
nieruchomości,

d) określenia wzoru formularzy 
informacji i deklaracji podat-
kowych,

e) stawek podatku od środków 
transportowych,

f) określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości,

g) ustalenia stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi za pojemnik z odpadami 
komunalnymi powstałymi na 
nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a po-
wstają odpady,

h) nadania nazwy ulicy w Strzego-
miu,

i) nadania nazw ulic w Goczałko-
wie,

j) określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za po-
byt w Dziennym Domu Pobytu 
„Senior-Wigor”,

k) uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu,

ł) uznania skargi pani Renaty 
Tułodzieckiej za bezzasadną,

m) uznania skargi pani Teresy Kop-
ciuch za bezzasadną,

n) podtrzymania stanowiska za-

wartego w uchwale Nr 81/12 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 października 2012 r.,

o) przyjęcia Wieloletniego pro-
gramu współpracy gminy 
Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 
2016-2017, 

p) przyjęcia do realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Strzegom,

r) uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
na rok 2016,

s) uchwalenia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2016-2020.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2014-
2015.

12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Informacje dla radnych.
15. Zamknięcie obrad.

Dowód patriotyzmu

Zapowiedź listopadowej sesji

W uroczystościach udział wzięło wielu strzegomian. Były całe rodziny, i co ważne - młodzież

W programie sesji znalazło się wiele ważnych uchwał. Czego będą one dotyczyły tym razem?
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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 Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami 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 „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 im. Kornela 
makuszyńskiego – (74)855 
53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa 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 Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa 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. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 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. dą-
browskiego 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 – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Ostatnie tygodnie obfito-
wały w wiele interesujących i 

pięknych wydarzeń w gminie 
Strzegom. Polecamy przede 

wszystkim materiał filmowy 
z uroczystego nadania Melit-
tcie Sallai tytułu „Honorowy 
Obywatel Strzegomia”, a także 
relację z podpisania umowy 
partnerskiej z czeskim miastem 
Horice, ze strzegomskich uro-
czystości Narodowego Święta 
Niepodległości, z podpisania 
porozumienia pomiędzy gminą 
Strzegom a 10. Wrocławskim 
Pułkiem Dowodzenia oraz z 
podpisania listu intencyjnego 

pomiędzy ZUK Strzegom Sp. z 
o. o. a Spółdzielnią Mieszkanio-
wą w Świebodzicach ws. rozsze-
rzenia wieloletniej współpracy 
w dziedzinie wytworzenia i 
dostarczenia ciepła, ciepłej wody 
użytkowej i energii elektrycznej 
na okres 20 lat. Warto również 
zobaczyć niezwykle sympatycz-
ny i radosny materiał filmowy 
dot. pasowania pierwszoklasi-
stów PSP nr 2 w Strzegomiu na 
uczniów tej szkoły.

Nowości na antenie TV Strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Przedszkole zaprasza wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu www.

strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem WAŻNE).

Swoja obecnością zaszczycili 
burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta z małżonką, 
zastępca burmistrza – Wiesław 
Witkowski, koordynatorka ds. 
senioralnych – Katarzyna Wój-
cik, Elżbieta Krzan – prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach, wiceprezes Spół-
dzielni Sylwia Wawrzyńczak 
oraz wielu innych gości.

Zabawę poprzedziła piękna 
uroczystość wręczenia 9 dyplo-
mów najbardziej zasłużonym 
działaczom związkowym. Impre-
zę uświetnił swoim śpiewem ze-
spół wokalno – muzyczny „Retro” 
na czele z Barbarą Śmiatacz. 

- Bal udany, wszyscy pięknie się 
bawili, humor dopisywał – pod-
sumowali strzegomscy seniorzy.

red

W sumie zebrano 12,6 l krwi. 
Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców Strzegomia i okolic do 

przyłączenia się do kolejnych 
edycji tej akcji. 

Zajęcia mają na 
celu pobudzenie 
rozwoju psycho-
ruchowego i spo-
łecznego dziec-
ka, od momentu 
wykrycia niepeł-
nosprawności, do 
rozpoczęcia nauki 
szkolnej.

By Twoje dziecko mogło 
uczestniczyć w zajęciach, musisz 

wystąpić o opi-
nię o potrzebie 
wczesnego wspo-
magania rozwoju 
wydawaną przez 
Poradnię Psycho-
logiczno-Pedago-
giczną.

U w a g a !  K o -
rzystanie dziecka 

z innych placówek oświato-
wych oraz rehabilitacji nie 

wyklucza możliwości uczestni-
czenia w zajęciach wczesnego 
wspomagania w naszej szkole 
w Strzegomiu. Zajęcia są cał-
kowicie bezpłatne.

Przedszkole czynne jest 5 dni 
w tygodniu od 7:30 do 15:30

Zajęcia są całkowicie bez-
płatne i odbywają się w małych 
grupach (max. 6 osób)

Przedszkole zapewnia:
- Zajęcia edukacyjno - terapeu-

tyczne
- Zajęcia logopedyczne
- Rehabilitację ruchową

- Pomoc psychologa i pedago-
ga

- Dogoterapię
„U NAS WSZYSTKIE 
DZIECI SĄ WYJĄTKO-
WE…” 

Po „Balu Seniora”

Oddali krew po raz ósmy

Przedszkole specjalne nr 7 w Strzegomiu

Zabawę poprzedziła piękna uroczystość wręczenia 9 dyplomów najbardziej zasłużonym działaczom związku

W tym dniu zarejestrowało się 37 osób, z czego 28 oddało krew. Zebrano 12,6 l życiodajnego płynu 

W sali balowej SCK II w Strzegomiu 12 listopada br. odbył 
się kolejny „Bal Seniora”, zorganizowany przez Zarząd 
Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Strzegomiu.

Krew może oddać każdy, kto ma nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 65 lat, waży 
co najmniej 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Na dzień przed zabiegiem 
należy powstrzymać się od spożywania alkoholu, a na kilka dni przed także 
od zażywania niektórych leków, w tym aspiryny. Z kolei w dniu oddania krwi 
zaleca się zjedzenie obfitego śniadania i wypicie dużej ilości płynów. Niezbędne 
jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Skontaktuj się z nami:
Zespół Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu
Aleja Wojska Polskiego 16
tel. (74) 855 02 69
odwiedź nas: www.zss-strzegom.
com 
e- mail: zss.strzegom@gmail.com 

Za nami już 8. Strzegomska zbiórka krwi. Organizatorem 
tej szczytnej akcji, która odbyła się 17 listopada br. na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, była Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Strzegomiu oraz OSiR. W tym dniu zarejestrowało 
się 37 osób, z czego 28 oddało krew. 

Drogi rodzicu! Serdecznie zapraszamy twoją pociechę na 
bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
ka, przeznaczone dla najmłodszych do rozpoczęcia nauki 
w szkole w klasie I.

                                       Drogi Rodzicu! 
     Serdecznie zapraszamy Twoją pociechę na bezpłatne zajęcia      
         wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

   przeznaczone dla najmłodszych do rozpoczęcia nauki w szkole w klasie I. 
 

 Zajęcia mają na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka,         
        od momentu wykrycia niepełnosprawności, do rozpoczęcia nauki szkolnej. 
 

By Twoje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musisz wystąpić o opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Uwaga! Korzystanie dziecka z innych placówek oświatowych oraz rehabilitacji                                       
nie wyklucza możliwości uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania                                                                                             

                               w naszej szkole w Strzegomiu.                                     
Zajęcia są całkowicie bezpłatne  
 
                  Skontaktuj się z nami 
   Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu 
              Aleja Wojska Polskiego 16 
                   tel. (74) 855 02 69 

     odwiedź nas: www.zss-strzegom.com                               
                                                        e- mail: zss.strzegom@gmail.com                         
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Listopad 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

15.11 - 21.11 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-
52-06

22.11 - 28.11 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

29.11 - 05.12 Przy Fontannie Al. Wojska Pol. 
37E/31

tel. 74/661-
46-98

Kiedy dyżury naszych aptek? 
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 Zadanie obejmuje wykonanie 

kanalizacji sanitarnej DN 200 
PVC o długości około 289,00 
mb wraz z odcinkami ks DN 
160 PVC o długości 111,80 
mb. Odcinki doprowadzone 
zostaną na teren nieruchomości 
i zakończone studniami inspek-
cyjnymi w odległości ok. 3,0 m 
od granicy działki.

red

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy Strzegom, przeznaczonych 
do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 388/
B/2015, 389/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 17 listopada 
2015 roku. 

Montaż obiektu rozpoczął 
się 2 listopada br., w tym 
tygodniu wykonywane były 
już ostatnie prace m. in. usta-
wianie band wokół lodowiska. 
Inauguracja „Białego Orlika” 
nastąpi w piątek, 4 grudnia br. 
o godz. 11.00. – Zapraszam, 
jak co roku, wszystkie osoby, 
które uwielbiają jazdę na 
łyżwach. Cennik korzystania 
z lodowiska jest niezmie-
niony – zaznacza dyrektor 
OSiR-u.

W dni powszednie (w godz. 
8.00 – 14.00) pierwszeństwo 
w korzystaniu z lodowiska 
mają uczniowie szkół gminy 
Strzegom. 

Dodajmy, że Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zapewnia nieodpłatną 
naukę jazdy na łyżwach w nastę-
pujących dniach i godzinach: 
poniedziałek: 8.00-14.00 i 16.00-
20.00 (ostatnie wejście na lód)
wtorek: 8.00-14.00 
środa: 8.00-14.00 i 16.00-20.00
czwartek: 8.00-14.00 
piątek: 8.00-14.00 i 16.00-20.00
sobota: 16.00-20.00
niedziela: 16.00-20.00

Przy zakupie biletu wstępu 
na lodowisko można skorzystać 
również z bezpłatnych kasków, 
do czego zachęcamy. Jazda na 
lodowisku dozwolona jest tylko 
i wyłącznie w rękawiczkach.

tw

„Biały Orlik” zaprasza

Celem utworzenia placówki 
jest poprawa jakości życia i ak-
tywizacja społeczna seniorów 
poprzez działania prozdrowotne, 
w tym usługi opiekuńcze oraz 
poprzez edukację, działania kul-
turalne, artystyczne, sportowe. 

Aktualnie trwa adaptacja 
pomieszczeń. - W ramach re-
montu wykonywane są robo-
ty tynkarskie, okładzinowe 
ścian, kładzione są warstwy 
wyrównujące pod posadzki, 
montowana jest ślusarka alu-
miniowa drzwiowa i instalacja 
elektryczna – wylicza Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Na utworzenie Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
gmina Strzegom uzyskała do-
finansowanie z rządowego pro-
gramu „Senior-Wigor” w pełnej 
wnioskowanej wysokości 250 
tys. zł (z czego 180 tys. zł na 
adaptację pomieszczeń i 70 tys. 
zł na wyposażenie).

red

Wkrótce otwarcie
Dom Pobytu „Senior-Wigor” zapewni wsparcie seniorom niepracującym, samotnym i niepełnosprawnym

To już jedenaste przedsta-
wienie andrzejkowe w auli 
strzegomskiego LO. Tym ra-
zem tematem sztuki będą 
ludzkie namiętności, które tar-
gają każdym z nas. Na deskach 
liceum zobaczymy nadzieje, 
pragnienia, zawody i dramaty. 
Przekonamy się o niezmien-
ności uniwersalnych prawd: 
„od miłości do nienawiści 
jest jeden krok” oraz „miłość 
wszystko wybaczy”. Poznamy 
skomplikowane relacje męsko-
damskie, w których, tym razem, 
kobiety okażą się bezwzględne, 

a mężczyźni… nie przeżyją 
miłosnych kłótni.

W przedstawieniu nie za-
braknie również aktorów: 
Anety Zając, zwyciężczy-
ni ostatniej edycji „Tańca 
z Gwiazdami”, aktorki znanej 
również z „Pierwszej miłości” 
oraz „Hotelu 52”; Aleksandry 
Zienkiewicz, serialowej Kingi 
z „Pierwszej miłości”, a także 
opiekunów merytorycznych 
klas dziennikarsko – medial-
nych: Mirosława Oczkosia 
oraz Łukasza Płoszajskiego.

Tradycyjnie sztuka będzie 

przyprawiona humorem, lo-
kalnym kolorytem oraz dawką 
dobrej muzyki. I tym razem 
nie zabraknie trójpodziału. 
W I akcie zagra utalentowana 
młodzież LO, która zapew-
ne i tym razem przygotuje 
się perfekcyjnie (co ciekawe, 
w „Chicago” wystąpi aż 40. 
licealistów). II akt należy do 
nauczycieli mających niełatwe 
zadanie, ponieważ ucznio-
wie zawsze wysoko ustawiają 
poprzeczkę. A III akt to już 
popis aktorskich umiejętności 
zaproszonych gości, wśród 

których nie zabraknie wspo-
mnianych aktorów, rodziców, 
księży, a także strzegomskich 
i powiatowych włodarzy.

- Serdecznie zapraszam pań-
stwa do auli strzegomskiego 
LO na kolejny spektakl an-
drzejkowy. Z całą pewnością 
nie zabraknie pięknych emocji 
i wzruszeń, ale również śmiechu 
i dobrej zabawy. Idea spektaklu 
nie uległa zmianie i związana 
jest z wręczeniem stypendiów 
najlepszym maturzystom LO. 
Proszę być z nami – podkreśla 
dyr. LO Tomasz Marczak.

Spektakl w LO - tym razem CHICAGO!
W przedstawieniu nie zabraknie aktorów: Anety Zając i Aleksandry Zienkiewicz, a także Mirosława Oczkosia oraz Łukasza Płoszajskiego

Cennik na lodowisko (cena za 45 min)
1. dzieci do 7 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 7, młodzież i studenci do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
 Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/ godz.
 ostrzenie łyżew - 5 zł

Aktualnie trwa remont pomieszczeń Dziennego Dom 
Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu. Otwarcie tak długo 
oczekiwanej przez seniorów placówki nastąpi jeszcze w tym 
roku, pod koniec grudnia.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” zapewni wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, samotnym i niepełnosprawnym w wieku powyżej 60. roku życia. 
Z usług dziennego domu korzystać będzie 30 seniorów. Chętne osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, 
nr telefonu – 74 6477 180. Przyjęcie do Dziennego Dom Pobytu „Senior-Wigor” będzie poprzedzone wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania prze-
prowadzonym przez pracownika socjalnego OPS-u.

Lata dwudzieste XX w., Chicago w czasach prohibicji. Namiętność, muzyka, taniec zawładnęły życiem amerykańskiego 
miasta. I właśnie do doświadczenia klimatu tamtych lat zaprasza Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu, które w tym 
roku wystawia fragmenty sztuki Maurina Dallasa Watkinsa pt.: „CHICAGO”. Dwa przedstawienia (o godz. 16:00 
i 19:00) zostaną wystawione 28.11.2015 r.

Wybrano wykonawcę kanalizacji
Wiemy już, kto wybuduje odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu. 
Wykonawcą – wyłonionym w drodze postępowania przetargowego - jest Przedsiębiorstwo 
Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. na 
podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz jej 
zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Ceglanej, Armii 
Krajowej i Gronowskiej w Strzegomiu”.
Realizacja robót budowlanych planowana jest do 11 
grudnia br.

Jak informuje dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu - Grzegorz Luszawski, strzegomskie lodowisko jest 
już praktycznie gotowe do użytkowania. W dniu inauguracji 
wstęp dla wszystkich będzie bezpłatny, jedynym kosztem 
będzie ewentualne wypożyczenie łyżew.
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Na stoisku numer 31 Techni-
kum Górnictwa Odkrywkowego 
Strzegom miało przez trzy dni 
swoją „Kuźnię Młodych Talen-
tów”. Młodzież prezentowała 
swoje umiejętności rzeźbiarskie 
nabyte na praktyce zawodowej 
za granicą – w Demitz-Thumitz 
w Niemczech. Pokazywano 
prace przywiezione z prak-
tyk oraz prace wykonywane 
„na żywo”. Ponadto na stoisku 
przedstawiane były na bieżąco 
inne przedsięwzięcia związane 
z życiem TGO w Strzegomiu, 
m.in.: krótki film, prezentacja 
multimedialna, ulotki infor-
macyjne, zdjęcia na tablicach 
kierunku. - Nasze stanowisko 
budziło duże zainteresowanie 
odwiedzających targi. Należy 
tutaj wspomnieć, iż TGO w 
Strzegomiu jest jedyną tego typu 
szkołą na Dolnym Śląsku, a jed-

ną z trzech w Polsce – podkreśla 
Renata Dziurla, nauczyciel w ZS 
w Strzegomiu.

Technikum Górnic-
twa Odkrywkowe-
go w Strzegomiu 
zostało wpisane 
jako wystawca do 
„Katalogu Targów”. 
Dzięki temu miało 
możliwość wzięcia 
udziału w konkursie 
na „najładniejsze stoisko”. 
Wielkim zaskoczeniem było 
otrzymanie przez strzegomskie 
stoisko największej ilości gło-
sów! Radości z wygranej było 
mnóstwo, a maskotka szkoły 
- „Grosik” - odebrała nagrodę: 
medal i dyplom z wyróżnie-
niem.

W pierwszy dzień, w czwartek 
(5.11) odbyła się też prezentacja 
szkoły nt. kształcenia młodej 

k a d r y 
p r o f e -

s j ona l i -
stów bran-

żowych. Grupa 
„Graniteria” w skła-

dzie: Daria Ekiert, Karoli-
na Gap, Kamila Kowanetz, 
Sandra Osoba, Paulina Zie-
lepuza - dziewczyny z klasy 3 

TGO, miały w związku z tym 
swój występ na scenie targów. 
Tematem ich wystąpienia było 
omówienie i pokazanie efektów 
udziału w projekcie pn. „Piękno 
ukryte w kamieniu na drodze 
naszej kariery zawodowej”. W 
tym dniu w odwiedziny na targi 
przyjechali też pozostali ucznio-
wie z klas TGO.

wydArzeniA

Rozwijanie współpracy na 
rzecz obronności państwa, 
kształtowanie poz ytyw-
nego wizer unku wojska 
polskiego, ceremonialne 
zabezpieczenie urocz y-
stości państwowych i woj-
skowych, a także wycho-
wanie młodego pokolenia 
w duchu patriotycznym 
- to tylko niektóre aspekty 
porozumienia podpisane-
go 6 listopada br. pomię-
dzy gminą Strzegom a 10. 
Wro c ł a w s k i m  P u ł k i e m 
Dowodzenia.

W imieniu stron poro-
zumienia podpisy złożyl i 
- Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia oraz płk 
Kazimierz Łucki, dowódca 
10.Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia.

Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicie-
li władz gminy Strzegom, 
żołnierzy 10. 
Wrocław-

skiego Pułku Dowodzenia, 
żołnierzy byłego 14.Strze-
gomskiego Pułku Radioli-
niowo - kablowego oraz mło-
dzieży z klas mundurowych 
strzegomskiego LO.

Wśród licznych zadań szcze-
gółowych nakreślonych w po-
rozumieniu ważnym jest upo-
wszechnianie patriotycznego 
i proobronnego wychowania 
młodzieży oraz rozwijanie 
jej predyspozycji do służby 

w S i łach 

Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, organizowanie 
wspólnych przedsięwzięć 
o charakterze patr iotycz-
nym, szczególnie uroczystości 
związanych z upamiętnianiem 
bohaterskich walk żołnierzy 
oraz świąt narodowych, kul-
tywowanie i upowszechnianie 

historii, tradycji i współcze-
sności oręża polskiego oraz 
upamiętnianie miejsc pamięci 
narodowej związanych z wal-
ką o wolność i niepodległość 
Polski, popularyzacja oraz 
upowszechnienie bojowych 
i pokojowych tradycji oraz 
dorobku 10. Pułku.

Jest porozumienie

Uczniowie zespołu szkół na Targach Kamieniarskich

Wśród zadań porozumienia jest upowszechnianie patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży

Strzegomskie stoisko otrzymało największą ilość głosów w konkursie „na najładniejsze stoisko” targów

Gr aby  na j s t a r s z ą  ws i ą 
w Polsce? O tym świadczą ba-
dania przeprowadzone przez 
miłośnika historii Strzegomia 
– Krzysztofa Kaszuba. Ale 
o tym opowie nam on sam.

- Gdy przeglądałem stare 
dokumenty i w dokumencie 
z 14 lutego 1255 r. , mó-
wiącego o historii Grabów, 
znalazłem informację, że wieś 
Graby miała odprowadzać 
dziesięcinę od każdego go-
spodarza dla zakonu Joanni-
tów. I wtedy zrodziła się myśl, 
by upamiętnić przypadającą 
na 2015 r. – 760. roczni-
cę istnienia osiedla Graby. 
Po wyrażeniu przez władze 
miasta zgody na postawienie 
obelisku z tablicą upamięt-
niającą to wydarzenie, zaczę-
liśmy poszukiwać właściwego 
kamienia na obelisk. Kamień 
przekazała firma - Górbeh - 

Kopalnia Granitu Jeziorski 
z Kostrzy, tablicę na obelisk 
dała Chest Granit z Wieśni-
cy. Napis na tablicy wykonał 
Marek Misiaszek z Grabów. 
Na tablicy jest informacja, że 
Grabina jest wielowiekową 
osadą leżąca przy miejsco-
wości Strzegom – dawniej 
Stragona. Nazwa jest umiesz-
czona w kronikach Ptolome-
usza w II wieku, w dokumen-
cie z 14 lutego 1255 r. jest 
wzmianka o tym, że każdy 
gospodarz na Garbach musiał 
oddać dziesięcinę dla Joan-
nitów i informacja mówiąca, 
że miejscowość Graby, jako 
dawna wieś leżąca przy Strze-
gomiu, prawdopodobnie jest 
jedną z najstarszych wiosek 
w Polsce – komentuje Krzysz-
tof Kaszub, miłośnik historii 
Strzegomia i  radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Władze Zakładu Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu i Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Świe-
bodzicach podpisały 4 listopada 
2015 r. list intencyjny w sprawie 
rozszerzenia wieloletniej współ-
pracy w dziedzinie wytworzenia 
i dostarczenia ciepła, ciepłej wody 
użytkowej i energii elektrycznej 
na okres 20 lat.

Podjęte działania otwierają 
nowe możliwości dla part-
nerów porozumienia, a dla  
ZUK-u to dodatkowa szansa na 
pozyskanie funduszy unijnych 
i modernizacja użytkowanej 
kotłowni.

Podpisanie listu intencyjne-
go to zwieńczenie wcześniej 
podjętych działań przez władze 
samorządowe Strzegomia. 

– Cieszy mnie fakt, że pod-
jęliśmy wspólnie trafną decyzję 
i nie sprzedaliśmy kotłow-
ni w prywatne ręce, przez co 
jesteśmy w stanie utrzymać 
niską cenę ciepła dla miesz-
kańców, a przy okazji zapewnić 
ekologiczną i przyjazną środo-
wisku inwestycję – stwierdził 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia.

Moder n i z ac j a  ko t łow-
ni i urządzeń wewnętrznych, 
miejsca pracy dla mieszkańców, 
większa sprawność przesyłowa 
ciepła, wydłużenie cyklu jego 
dostarczenia, dobra cena cie-
pła dla odbiorców - to tylko 
niektóre priorytety podjętej 
współpracy.

gK

760. rocznica osiedla Graby

Owocna współpraca

W dniach od 5 do 7 listopada br. w Hali Stulecia we Wrocła-
wiu delegacja uczniów z klasy IV TGO, tj.: Kacper Bauch, 
Bartosz Grzywiński, Rafał Mielczarek, Michał Połeć, 
Klaudia Zawiślan, Marcin Cybulski, Kamil Krzemień, 
Radosław Osoba, wraz z opiekunami: Renatą Dziurla i 
Jackiem Sozańskim, brała udział w Jesiennych Targach 
Branży Kamieniarskiej „KAMIEŃ 2015”, najstarszych 
targach tego typu w Polsce. 

Trzeba przyznać, że podczas targów KAMIEŃ 2015 wiele się działo. Wszystkie 
doświadczenia, przedsięwzięcia, z którymi spotkali się uczniowie na tego-
rocznych targach, zapewne przybliżą im specyfikę branży szeroko pojętego 
górnictwa odkrywkowego.

Burmistrz Strzegomia zaprasza wszystkich mieszkańców Grabów na uroczyste 
odsłonięcie obelisku w niedzielę, 29 listopada br. o godz. 15.00.

Efektem tej współpracy będzie nadanie trzeciemu batalionowi - wchodzącemu 
w skład 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia - nowej nazwy, która będzie 
brzmieć - 3. Strzegomski Batalion Dowodzenia.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

mariusz: dzień dobry. Panie 
burmistrzu, czy istnieje możli-
wość zorganizowania imprezy 
podobnej do strzegomskiej 12, ale 
dla rowerzystów?

Było już podobne pytanie, ale 
odpowiem, że z moich infor-
macji nie ma wielu osób, które 
uprawiałyby kolarstwo. Jeśli cho-
dzi o bardzo dużą grupę, która 
jeździ rekreacyjnie na rowerach, 
to niezbyt widzę organizację 
wyścigu, bo jest to rywalizacja 
i mogłaby się zakończyć nie-
szczęśliwie. Chyba nie widzę 
takiej możliwości.

kasia: kto znajduje się w radzie 
rodziców w Publicznym Przed-
szkolu nr 2 im. misia uszatka 
w 2015/2016 r.? 

Proszę zwrócić się z tym 
zapytaniem do pani dyrektor 

Publicznego Przedszkola nr 
2 w Strzegomiu. Ja nie mogę 
podawać takich danych.

dagma: mam schorowaną i nie-
pełnosprawną 90-letnią babcię 
z Alzheimerem, chciałabym starać 
się dla niej o miejsce w domu 
dziennego Pobytu wigor. jakie 
warunki należy spełnić, od kiedy 
będzie nabór chętnych i gdzie 
uzyskam niezbędne informacje 
w tym temacie? Pozdrawiam. 

Proszę zwrócić się z zapy-
taniem do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który prowadzi 
nabór i określił warunki przyjęć 
zgodnie z rozporządzeniem obo-
wiązującym w tym temacie.

zbigniew: dlaczego został wy-
cięty kilkunastoletni zdrowy dąb 
rosnący na zapleczu apteki przy 
ul. dąbrowskiego ? kto podjął 
decyzję? kto za to odpowie?

Decyzja została podjęta zgod-
nie z obowiązującymi przepisa-
mi. Uzyskaliśmy zgodę Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.

Anna: Panie burmistrzu, od kilku 
dni na domkach Południe nie 
można otworzyć okien, już nie 
mówię o spokojnych spacerach. 
z pobliskich kamieniołomów 
granitu od rana do wieczora 
wydobywa się potężny odrzuto-
wy huk, który nie daje nam żyć! 
wiem, że strzegom to granitowe 
serce Polski, ale ciężko to wy-
trzymać! latem atakuje nas huk 
wentylatorów z pobliskich kurni-
ków (rolpek), nadal z tą sprawą 
nic się nie zmieniło. właściciel 

powinien pomyśleć o ekranach 
dźwiękochłonnych, bo posadzenie 
kilku drzewek przed wejściem do 
biura niczego nie załatwia. dla 
nas otworzenie latem wieczorem 
okien jest niemożliwe, a teraz 
huk palonego granitu! Proszę 
o zainteresowanie się tą sprawą, 
bo w tym przypadku wszelkie 
normy hałasu są przekroczone! 
Pozdrawiam. 

Sprawę skierowaliśmy do 
Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska jako 
instytucji władnej do kontroli 
przekroczeń hałasu. Obie te 
sprawy po raz pierwszy pojawiły 
się w kontaktach ze mną, a ostat-
nio systematycznie spotykam 
się z mieszkańcami Osiedla 
w sprawie zmiany organizacji 
ruchu poprzez budowę zjazdu 
z drogi wojewódzkiej 374. Ten 
problem zdaniem mieszkańców 
jest najważniejszy. 

kiepura józef: szanowny panie 
burmistrzu, jak długo jeszcze 
mieszkańcy skarżyc będą mu-
sieli czekać na kanalizację oraz 
jak ta sprawa będzie wyglądać? 
Pozdrawiam serdecznie.

W najbliższych miesiącach 
chcemy po konsultacjach 
z mieszkańcami wsi wprowadzić 
w naszej gminie, właśnie w miej-
scowości Skarżyce, Program 
Dopłat Do Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków. Planu-
jemy, by taka dopłata ze strony 
gminy wynosiła: dla budynków 
jednorodzinnych - 90% kosztów, 
jednak nie więcej niż 12 tys. zł 
i dla budynków wielorodzin-

nych – 80% kosztów, jednak nie 
więcej niż 35 tys. zł. Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Skarży-
cach ze względu na położenie 
i ukształtowanie terenu byłaby 
bardzo droga, dlatego chcemy 
zainteresować przydomowy-
mi oczyszczalniami ścieków 
mieszkańców Skarżyc. Program 
taki od wielu lat realizowany 
jest z wielkim powodzeniem 
przez gminę Świdnica i z ich 
przykładu chcemy skorzystać. 
Planujemy też wyjazd studyjny 
mieszkańców celem zapoznania 
się z programem.

teresa: szanowny panie burmi-
strzu, jestem mieszkanką bloku, 
którego okna wychodzą na po-
dwórko między ulicami boh. 
getta i świdnicką. zaskoczyła 
nas decyzja pracowników gmi-
ny, która przewiduje budowę 
kompleksu śmietników dla oko-
licznych wspólnot pod oknami na-
szego budynku. w ubiegłym roku 
ten teren w ramach projektów 
obywatelskich był przewidywany 
jako miejsce rekreacji i zieleni. 
w konkursie uzyskał on drugie 
miejsce, co jak myślę świadczyło 
o zainteresowaniu mieszkańców 
sprawą. Po roku obszar przed na-
szym blokiem ma się stać miejscem 
wysypywania śmieci dla okolicz-
nych wspólnot? Pogratulować po-
mysłowości pana pracownikom. 
w tym roku gmina w ramach 
obywatelskich projektów będzie 
budować „gwiezdne podwórko”, 
a nam ustawicie śmietniki pod 
oknami? dotychczas byliśmy 
pana szczerymi zwolennikami, 

byliśmy również przekonani, że 
tak jak w poprzedniej kadencji, 
w swojej działalności kieruje się 
pan przede wszystkim interesem 
mieszkańców, wyborców. czyżby 
teraz było inaczej? naprawdę 
nie można znaleźć innej lokali-
zacji dla śmietników okolicznych 
wspólnot? ma pan zdolnych pra-
cowników. wierzymy, że jeszcze 
jest możliwa zmiana tej tak dla 
nas niekorzystnej i kontrower-
syjnej decyzji. 

Szanowna pani, wspólnie 
z pracownikami obszedłem 
wszystkie podwórka wokół Ryn-
ku, a powód jest jeden. Chcemy 
na nich zrobić porządek dla 
mieszkańców. To w jaki sposób 
nie tylko w centrum Strzegomia, 
ale innych punktach miasta 
prowadzone jest składowanie 
odpadów, urąga wszelkim nor-
mom, bałagan totalny i nikt za to 
nie odpowiada, a przepis mówi 
wyraźnie, że każda wspólnota 
ma posiadać dwa własne konte-
nery i tam segreguje śmieci plus 
segregacja w gniazdach. A jest 
tak, że nie ma żadnej segregacji, 
albo że się ją udaje, a płaci się po 
12 zł. Jeśli nie zrobimy porządku 
natychmiast, to firma wywożąca 
odpady zażąda od nas ceny za 
odpady niesegregowane, co my 
będziemy musieli wyegzekwo-
wać od mieszkańców wspólnot 
i nie będą płacić 12 zł od oso-
by, a 21 zł. Zasada jest taka, 
że każda wspólnota powinna 
odpowiadać za swoje śmieci 
i albo wybuduje zamykany boks 
i będzie to kontrolować, albo 
będzie musiała zapłacić wyższą 

cenę. Uzasadnienie, że ktoś nam 
podrzuca śmieci nie wystarczy. 
Chodzi też o fakt, że jeśli nie 
będzie segregacji, to będziemy 
musieli podnieść cenę w całej 
gminie, a powodem będą między 
innymi wspólnoty w centrum 
miasta. Zostały na wszystkich 
podwórkach zaplanowane miej-
sca na budowę boksów, pod 
które gmina użyczy bezpłatnie 
teren. Wiosną 2016 r. wspólnoty 
powinny wybudować boksy, by 
tam składować swoje śmieci. 
Dziś podwórka te są okropne, to 
mnóstwo walących się pustych 
komórek, a jak widać pani to 
nie przeszkadza. Największą 
ozdobą podwórek są kontenery 
na śmieci. Część wspólnot nie 
ma do tej pory własnych konte-
nerów. Będzie to pierwszy etap 
porządkowania podwórek. Na-
stępny to wyprowadzenie z nich 
samochodów tam parkujących, 
a nienależących do mieszkań-
ców. Jest to straszna uciążliwość 
dla mieszkańców. Kolejny etap 
to urządzenie tych podwórek. 
W roku 2016 rozpoczniemy od 
podwórka przy skrzyżowaniu 
Dąbrowskiego – Rynek. Jestem 
pewny, że będzie pani zadowolo-
na z podejmowanych skutecznie 
działań, bo podwórka nie będą 
wielkim śmietnikiem jak teraz, 
a infrastruktura zostanie upo-
rządkowana i zagospodarowana. 
Śmieci zbierane na tym podwór-
ku to nie są śmieci okolicznych 
wspólnot, lecz wspólnot z tego 
podwórka. Przy lokalizacji bok-
sów będą zastosowane wszystkie 
obowiązujące przepisy. 

W wagonach na Sybir 
- Mama była bardzo młoda, 

jak wyszła za mąż - miała 
18 lat. Gdy miałam roczek, 
tato zmarł. Mama owdowia-
ła w wieku 26 lat, było jej 
więc trudno utrzymać trójkę 
dzieci. W domu roboty było 
dużo, więc siostra mamy nam 
pomagała - opowiada pani 
Stanisława.  - Mama mówiła, 
że w Polance w nocy męż-
czyzn nie było w domu, bo 
Ukraińcy zabierali Polaków 
do lasu i tam ich bili. Ten czas 
określano jako „srakobije” – 
dodaje.

10 lutego 1940 r. całą ro-
dzinę pani Stanisławy wywie-
ziono na Syberię. - Miałam 
wtedy 3 lata, wiec niewiele 
pamiętam. Ale mama nam 
opowiadała, że w nocy przy-
szli Ukraińcy i saniami nas 
wywozili do pociągu, a póź-
niej przez miesiąc jechaliśmy 
w wagonach na Sybir – wspo-
mina. 

Żeby utrzymać rodzinę na 
Syberii mama pani Stanisławy 
ciężko pracowała z dwójką 
swoich braci w lesie przy 
wycince drzew. – W głodzie, 
chłodzie mama bardzo ciężko 
pracowała. Nawet zimą, gdy 

temperatura dochodziła do 
40 st. Średnią siostrę w roku 
1942 zabrali do sierocińca 
w Czkałowsku, koło Moskwy, 
bo mamie było już za ciężko. 
Starsza siostra chodziła wte-
dy nawet po 3 km dziennie 
w pola i zbierała pokrzywy, 
by zrobić nam coś do jedzenia. 
Ciężko było. Pamiętam, że 
w nocy się budziłam i woła-
łam mamę, a sąsiadka przez 
ścianę uspakajała, że mama 
jest w pracy, ale zaraz przyj-
dzie. Ludzie z głodu jedli co 
popadło. Dwóch mężczyzn, 
którzy pracowali z mamą w le-
sie z głodu jedli zdechłe konie, 
które wykopywali z ziemi i za 
to zamknięto ich „w tiurmie” 
- opowiada pani Stanisława 
i stwierdza, że trudno się mówi 
o Syberii, bo kto tam nie był, 
nigdy tego nie zrozumie. 

Podsumowując swoją re-
lację, dodaje: - Na Syberii 
byliśmy cztery lata. W 1944 
r. wywieźli nas do Kurska „na 
poprawkę”, bo byliśmy zagło-
dzeni, zabiedzeni, wychłodze-
ni. Mama wtedy wyglądała 
lepiej, bo ważyła 43 kg. 

Powrót do Polski 
W kwietniu 1946 r. rodzina 

pani Stanisławy wróciła do 

Polski. Transport dojechał 
do Wałbrzycha i tam na-
stąpiło skierowanie rodziny 
w okolice Strzegomia. - Mnie 
z mamą i siostrą skierowano 
do Żółkiewki. Średniej siostry 
z sierocińca w Czkałowsku 
z nami nie było. Poszuki-
waliśmy siostrę przez Polski 
Czerwony Krzyż i dopiero 
w 1947 r. udało się ją zna-
leźć. Wtedy po pięciu latach 
zobaczyłam moją siostrę – 
wyjaśnia. 

Początki nowego życia na 
nowej ziemi też nie były 
łatwe. - W Żółkiewce dosta-
liśmy 61 arów pola, otrzyma-
liśmy krowę… i z tego żyli-
śmy. Moja mama była bardzo 
samodzielna. Utrzymywała 
nas sama, nigdy nie wyszła za 
mąż – stwierdza pani Stani-
sława. I dodaje: - Życie nam 
się poukładało. Siostra skoń-
czyła liceum pedagogiczne, 
a ja ze starszą siostrą byłyśmy 
przy mamie. Pomagałam jej 
przy sprzątaniu szkoły. Męża 
poznałam na zabawie sylwe-
strowej w 1956 r., dwa lata 
później - w 1958 r. wyszłam 
za mąż. Cztery lata mieszka-
łam z mężem w Żółkiewce, 
a w 1962 r. przenieśliśmy się 
do Strzegomia. - Strzegom 

na początku był dla nas bar-
dzo obcy. Ciężko mi tu było, 
byłam nauczona innego życia. 
Mąż pracował w kamienioło-
mach, a ja w domu. Wychowy-
wałam trójkę dzieci. Zawsze 
chciałam wychować dzieci na 
dobrych ludzi. Zajęć w domu 
miałam wiele - prowadziłam 
dom, uprawiałam 1 ha pola, 
hodowałam krowy, nutrie, 
gęsi, króliki, indyki i świnie. 
Mąż umarł w 2007 r., mi 
jeszcze dziś łzy lecą, a to już 
8 lat po jego śmierci. Mój mąż 
Franciszek Zając też pocho-

dził ze wschodu. Był bardzo 
dobrym człowiekiem. 

Kodeks etyczno - moralny
Pani Stanisława przeszła 

wiele trudnych chwil w swo-
im życiu, dlatego jej kodeks 
etyczno - moralny jest jasny. 
- Najważniejsze dla mnie jest 
dobro, szczerość, uczciwość 
i  wrażliwość na potrzeby 
innych. Sama jestem bardzo 
wrażliwa. Chciałabym, by 
wszyscy ludzie byli życzli-
wi względem siebie, żeby 
nie było zawiści i zazdrości. 

W życiu należy być uczciwym 
i dobrze wychować dzieci – 
komentuje. 

A jaki przekaz ma dziś pani 
Stanisława dla młodego po-
kolenia? – Młode pokolenie 
nie wie, co to znaczy bieda. 
Dziś młodzi są bardzo wyma-
gający, rozrzutni, żyją w prze-
pychu, by le czym się  nie 
zaspokoją. Ja byłam inaczej 
wychowana. Moje życie jest 
nie do porównania z życiem 
obecnej młodzieży. Teraz jest 
inna młodzież. 
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Sybiraczka ze złotym sercem
- Początki nowego życia na nowej ziemi też nie były łatwe. W Żółkiewce dostaliśmy 61 arów pola, krowę… i z tego żyliśmy – opowiada pani Stanisława Zając

Stanisława Zając, członkini Strzegomskiego Koła Związku Sybiraków Polskich, urodziła 
się 20 sierpnia 1937 r. we wsi Polanka, pow. Buczacz, woj. tarnopolskie. Jej rodzice pro-
wadzili gospodarstwo rolne, z którego się utrzymywali. Mieli trzy córki. Pani Stanisława 
była najmłodszą z nich. 
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- Współpraca między Strze-
gomiem i Horicami zaczęła 
się w ubiegłym roku - mówi 
Ales Svoboda, starosta Horic. 
- Początkowo były to spotka-
nia, które wywołały wzajemne 
sympatie i ukazały szerokie 
pole do współpracy. Wiem, że 
wcześniej współpracowały już 
ze sobą przedsiębiorstwa i kla-
ster kamieniarski. Strzegom 
ma wielkie bogactwo naturalne, 
jakim jest granit, a Horice mają 
piaskowiec. W tym widzimy po-
czątek i znajdujemy przestrzeń 
do współpracy. Mamy duże do-
świadczenie i tradycje. Jesteśmy 

przekonani, że nasza współpraca 
będzie owocna i twórcza – wyja-
śnia starosta. 

Nawiązanie oficjalnej współ-
pracy międzynarodowej w dzie-
dzinach - kultury, oświaty, ochro-
ny środowiska, gospodarki, tu-
rystyki, służby zdrowia oraz 
tworzenia wspólnych transgra-
nicznych projektów to nowe 
możliwości rozwoju i promocji 
gminy, to także nowa sieć kon-
taktów wewnątrz wielokulturo-
wej społeczności Europy.

- Podpisanie umowy to wynik 
współpracy wielu ludzi, to nie 
tylko spotkanie dwóch burmi-

strzów, to współpraca kamienia-
rzy i szkół. Tam się w Horicach 
wszystko zaczęło, a przed nami 
wymiany młodzieży, emerytów, 
sportowców. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
sfinalizowania tego dzieła. Przed 
nami współpraca na wielu płasz-
czyznach, choć już dziś wiem, 
że najważniejszym projektem 
dla nas będzie budowa muzeum 
- skansenu kamienia na wol-
nym powietrzu, a w Horicach 
- remont muzeum - komentuje 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.
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Powrót do Morawy
Melitta Sallai, pochodząca z ro-

dziny Wietersheim Kramsta, jest 
założycielką w 1995 r. Fundacji 
św. Jadwigi, prowadzącej w Mo-
rawie bezpłatne przedszkole. 
Pałac w Morawie stał się ośrod-
kiem spotkań Polaków, Czechów 
i Niemców. Fundację św. Jadwigi 
odwiedzają gimnazjaliści i studen-
ci, germaniści z Wrocławia i sla-
wiści z Berlina, historycy i peda-
godzy. Mała wioska Morawa koło 
Strzegomia, była częścią majątku 
rodziny von Wietersheim-Kram-
sta (rodziców Mellity). W roku 
1945 rodzice Melitty Sallai wraz 
z siedmiorgiem dzieci uciekli na 
zachód Niemiec. W młodości 
Sallai często zmieniała miejsca za-
mieszkania, bo tak chciał los - jak 
twierdzi: rok spędziła we Francji, 
następnie udała się do Portugalii, 
w Angoli mieszkała 30 lat, gdzie 
wyszła za mąż za węgierskiego 
dyplomatę, urodziła i wychowała 
dwójkę dzieci. W roku 1981 
opuściła wraz z rodziną Angolę 
i wróciła do Niemiec.

Po śmierci rodziców, a następnie 
męża, Melitta Sallai postanowiła 
z chwilą przejścia na emeryturę, 
po roku 1989, wrócić do Mora-
wy. W roku 1992 wraz z siostrą 
zamieszkała w Morawie. Obywa-
telstwo polskie przyjęła 15 lipca 
1999 r. Początkowo nastawienie 
lokalnych władz i miejscowej 
ludności wobec niej cechowała 
nieufność i obawa. Jednak jej ser-
deczna postawa, pełna dobroci dla 
ubogich dzieci i ich rodzin szybko 
zmieniła ich nastawienie.

Kobieta z misją
Powrót do Morawy wiązał 

się z realizacją misji pojednania 
polsko-niemieckiego i ufundo-
wania w Morawie charytatywne-
go, niepublicznego przedszkola 
dla dzieci z najbliższych okolic 
Morawy. Zawiązała w tym celu 
Stowarzyszenie Przedszkolne św. 
Jadwigi z siedzibą w Baden-Baden 
i w krótkim czasie pozyskała licz-
ne grono prywatnych darczyńców. 
Po przeprowadzeniu niezbędnych 
prac remontowych przedszkole 

zostało otwarte w maju 1993 
r., a dzięki jej działaniom, rok 
później do przedszkola w gma-
chu pałacu uczęszczało ponad 
30 dzieci z biednych rodzin. 
Ponieważ zabytkowy zespół par-
kowo-pałacowy stanowi niepo-
dzielną całość, Sallai postanowiła 
wydzierżawić całość posiadłości 
i przeznaczyć część mieszkalną 

pałacu na ośrodek edukacyjny 
i dom spotkań polsko-niemiec-
kich, który rozpoczął działalność 
we wrześniu 1994 r. Jesienią 1995 
r. została zarejestrowana Fundacja 
św. Jadwigi, której statut objął obie 
instytucje: przedszkole i dom 
spotkań. Fundacja św. Jadwigi 
prowadzi działalność nie nasta-
wioną na osiąganie zysków. Dla-
tego też pieniądze na inwestycje 
pozyskiwane są od sponsorów 
prywatnych, instytucjonalnych, 
samorządowych lub z funduszy 
europejskich.

Niezwykle zaangażowanie 
Dzięki ogromnemu zaanga-

żowaniu Melitty Sallai i pozy-
skanym przez nią funduszom, 
Fundacja św. Jadwigi może reali-
zować szereg przedsięwzięć. Naj-

ważniejsze z nich to: spotkania 
polsko-niemieckie i programy 
zapoznania z Polską dla zor-
ganizowanych grup z Niemiec, 
kursy języka niemieckiego i wie-
dzy o Niemczech i stosunkach 
polsko-niemieckich, seminaria 
historyczne „Niemieckie, polskie 
i czeskie dzieje Śląska”, letnie 
obozy dla młodzieży z Polski 
i Niemiec organizowane wspól-
nie z niemieckim Stowarzysze-
niem Opieki nad Grobami Wo-
jennymi, kursy tandemowe języka 
polskiego i języka niemieckiego, 
kursy kwartetów smyczkowych 
dla młodzieży z liceów muzycz-
nych w Polsce i Niemczech, kursy 
pedagogiki Marii Montessori dla 
nauczycielek wychowania przed-
szkolnego i wczesnoszkolnego, 
kursy terapii systemowej według 

metody Berta Hellingera oraz 
treningi i warsztaty psychologicz-
ne i pedagogiczne.

Mimo podeszłego wieku, Me-
litta Sallai jest pełna inicjatywy 
i energii. Jest autorką napisanej 
w Morawie książki „Z Muh-
rau do Morawy. Niezwykłe ży-
cie w Europie i Afryce”. Życie 
w domu, w którym przyszła na 
świat, nie skłania jej do nostalgii 
czy rozpamiętywania przeszłości. 
Bardziej interesują ją sprawy 
przedszkola i fundacji oraz zdo-
bywanie dlań nowych sponsorów 
w Polsce, Niemczech i innych 
krajach. Uważa, że najcenniejszy 
jest pokój, pokój trzeba cenić 
bardziej niż dobra materialne - to 
motto przyświeca jej przez całe 
życie, pomaga jej czynić dobro 
i zjednywać sobie ludzi.

Umowa z Horicami już podpisana

Melitta Sallai Honorową Obywatelką 

Miasta partnerskie Strzegom i Horice łączy wiele płaszczyzn, ale przede wszystkim wydobywanie i przetwarzanie kamienia naturalnego, w tym granitu

Jej powrót do Morawy wiązał się z realizacją misji pojednania polsko-niemieckiego i ufundowania w Morawie niepublicznego przedszkola dla ubogich dzieci

10 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy sa-
morządami miasta Horice z Czech i gminą Strzegom. Aktu podpisania umowy dokonali: 
starosta Horic - Ales Svoboda i burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta.

Efektem tej współpracy będzie także pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja 
programu edukacyjnego. Podjęcie współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków 
finansowych w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.

Kwiaty, życzenia, uściski i podziękowania popłynęły 10 listopada 2015 r. w stronę Melitty 
Sallai, która podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu otrzymała - jednogłośną 
decyzją Rady Miejskiej – zaszczytny tytuł „Honorowy Obywatel Strzegomia”.

Wielokrotnie nagradzana 
Za swoją działalność charytatywną i społeczną Melitta Sallai została uhonorowana licznymi tytułami i nagrodami. 
27 kwietnia 1998 r. na wniosek dzieci została przyjęta do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu. W roku 1999 Fundacja św. Jadwigi została wyróżniona w osobie Melitty Sallai nagrodą POLCUL – 
Fundacji Niezależnej Kultury Polskiej. Za działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich Fundacja 
otrzymała jesienią 2001 r. Nagrodę Polsko-Niemiecką ustanowioną w traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyznanej 
współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1991 roku. Zaś 5 września 2015 r. 
zostaje przyznana dla Melitty Sallai i Fundacji św. Jadwigi Nagroda Kulturalna Śląska, Nagroda Specjalna Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego. Z okazji 25-lecia samorządu lokalnego Melitta Sallai została odznaczona przez władze 
miejskie gminy Strzegom tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Tytuł Honorowy Obywatel Strzegomia jest 
wyrazem wdzięczności i uznania za działalność Melitty Sallai na rzecz lokalnej społeczności i budowania nowych 
form pojednania polsko - niemieckiego.
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Uczeń klasy 4 Technikum 
Górnictwa Odkrywkowego 
w Zespole Szkół w Strzego-
miu, 6 listopada 2015 r. wziął 
udział w konkursie powia-
towym pn. „IX Powiatowy 
Konkurs Turystyczny – Polskie 
Góry Dziedzictwem Kulturo-
wym – Góry Orlickie i By-
strzyckie”, zorganizowanym 
przez Zespół Szkół Hotelarsko 
- Turystycznych w Świdnicy. 
Konkurs ten, podobnie jak 
w poprzednich latach, składał 
się z 2 części: pierwsza część 
teoretyczna, polegająca na 
rozwiązaniu testu z wiedzy 
o regionie oraz druga część – 
zaprezentowanie przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej 
nt. w/w obszaru. 

Rep re z en t an t  Z e spo łu 
Szkół w Strzegomiu – Rafał 
Mielczarek, przygotowywa-
ny pod kierunkiem Renaty 
Dziurli, – zdobył II miejsce 
w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu świdnic-
kiego. Dyplomy i nagrody, 
uczestnicy konkursu otrzy-
mali z rąk Piotra Fedorowi-
cza - starosty świdnickiego 
i Piotra Snopczyńskiego - 
świdnickiego himalaisty. 

Przypomnijmy - uczniowie 
z Zespołu Szkół po raz siód-
my z kolei zdobywają czołowe 
miejsce w tym konkursie 
- trzy razy miejsce pierw-
sze, trzy drugie i raz trzecie. 
Gratulacje!

Zapraszamy uczniów i stu-
dentów do składania wnio-
sków o stypendia za wybitne 
osiągnięcia. Termin składania 
wniosków upływa 15 grudnia 
2015 r. Stypendia przyznawa-
ne są szczególnie uzdolnio-
nym uczniom i studentom do 
25 roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczące 
laureatów jak i finalistów, 
a także inne wybitne sukcesy 

wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Celem 
stypendiów jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów 
i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. Wnio-
sek można pobrać ze strony 
www.bip.strzegom.pl oraz 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów-parter, pokój nr 15. 
Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Oświaty : 
pokój 38, tel. 74 8560-587. 

Rafał Mielczarek nagrodzony

Złóż wniosek o stypendium!

Wśród gości znaleźli się 
ksiądz biskup Adam Bała-
buch, Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strze-
gomia, Urszula Podsiadły-
Szubert, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, przedstawicie-
le Towarzystwa Przyjaciół 
Anny Jenke ze Świdnicy wraz 
z Edwardą Mikułą. 

Dekoracja sali oraz program 
artystyczny, w którym wystą-
pili uczniowie i nauczyciele, 
zrobiły duże wrażenie na 
gościach. Mieli oni okazję 
wysłuchać utwory poetyc-
kie o Annie Jenke - skrom-
nej polonistce z Jarosławia, 
która była wychowawczynią 
z powołania. Miała klucz do 
ludzkich serc. Czytała w nich. 
Wiedziała, że taka była jej 
nauczycielska misja. Patronka 
stanowi wspaniały wzór dla 
uczniów i nauczycieli.

Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili  dyrektor 
ZSP - Beata Jankiewicz, bi-

skup Adam Bałabuch, ksiądz 
Marek Krysiak oraz Edwarda 
Mikuła.

Z okazj i  obchodów 5 - 
lecia nadania Gimnazjum 
w Jaroszowie serdeczne gra-
tulacje i najlepsze życzenia 
złożyli dyrektorzy szkół oraz 
przedstawiciele gminy Strze-
gom, Biblioteki Publicznej 
w Strzegomiu i Strzegom-
skiego Centrum Kultury.

Program artystyczny i de-
korację przygotowali  na-
uczyciele ZSP w Jaroszowie: 
Małgorzata Januś, Tomasz 
Dziurla, Monika Bytnar-
G o ł e m b i o w s k a ,  D o r o t a 
Mielcarek, Agnieszka No-
wacka, Agnieszka Żelazko, 
Dorota Burzyńska i Elżbieta 
Szczepanik.

Baśnie i bajki cieszą się wielkim 
powodzeniem zarówno u dzieci, 
jak i u dorosłych. Są dla wszyst-
kich źródłem bogatych przeżyć 
i wrażeń, niezastąpionym spo-
sobem wzbogacenia wyobraźni, 
a także pobudzania zaintereso-
wania otaczającym światem ludzi 
i zwierząt. 

W tym wyjątkowym dniu dzieci 
przybyły do przedszkola przebra-
ne w przepiękne bajkowe stroje. 
Wysłuchały fragmentów najbar-
dziej znanych bajek, rozpoznawały 
postacie i tytuły bajek, z których 
pochodzą. Segregowały rekwizyty, 
układały puzzle, były twórcami 
własnych scenek teatralnych. 
Utożsamiając się z bohaterami 
bajek, dzieci jakby uczestniczyły 
w ich przygodach, smutkach i ra-
dościach. Na zakończenie rysowały 
swoją ulubioną postać z bajki lub 
kolorowały. Nie zabrakło w tym 
ważnym dla naszego przedszkola 
dniu odśpiewania hymnu „Witaj-
cie w naszej bajce”. 

Pięć lat minęło…

Dzień Postaci z Bajek

Z okazji obchodów gratulacje i najlepsze życzenia złożyli dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele gminy

W tym wyjątkowym dniu dzieci przybyły do przedszkola przebrane w przepiękne kolorowe stroje

Pięć lat temu, społeczność 
szkolna gimnazjum w Ja-
roszowie wybrała na swoją 
patronkę Sługę Bożą Annę 
Jenke - polską harcerkę, na-
uczycielkę języka polskiego, 
działaczkę społeczną, odzna-
czoną w 1972 roku Złotym 
Krzyżem Zasługi. 6 listopada 
2015 r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego odbyła się uroczy-
stość rocznicowa z tej okazji. 

Przedstawiono także laureatów konkursów ogólnopolskich nt. „Życia i dzia-
łalności Sługi Bożej Anny Jenke” zorganizowanych przez ZSP w Jaroszowie. 
W konkursach tych wzięło udział 34 uczniów z kilku szkół i placówek oświa-
towych noszących imię Anny Jenke z terenu całego kraju. 

Światowy Dzień Postaci z Bajek zorganizowano 6 listopada 2015 r. w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Olszanach. – Ten dzień miał dzieciom przypomnieć, jak ważne są bajki i że warto do nich powracać. Celem 
było również popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy, takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane – 
komentują organizatorzy.
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Na deskach Strzegomskiego 
Centrum Kultury wystąpili: 
ZF „Kostrzanie”, Józef Kuź-
ma, zespół wokalno - mu-
zyczny „Retro”, instruktorzy 
muzyczni SCK - Katarzyna 
Bor ys i  Piotr Pilzak oraz 
młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących.

Niezwykle ważnym wyda-
rzeniem było wyróżnienie 
osób, które swoją działal-
nością przyczyniły się do 
gospodarczego, kulturalnego 
lub społecznego rozwoju oraz 
promocji gminy Strzegom 
bądź zasłużyły się miesz-
kańcom gminy Strzegom. 
Honorowe tytuły „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” 
z rąk burmistrza Strzegomia - 
Zbigniewa Suchyty, zastępcy 

- Wiesława Witkowskiego 
i  przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - 
Tomasza Marczaka otrzy-
mali: Krystyna Firlej, Maria 
Michalec, Maria Maziarz, 
Zdzisława Dmytrarz, An-
drzej Szczepanik i Michał 
Czyczerski.

W uznaniu zasług na rzecz 
gminy Strzegom i jej miesz-
kańców, zaangażowanie, in-
nowacyjność, skuteczność oraz 
partnerstwo w podejmowa-
nych działaniach społecznych 
honorowy tytuł „Młody Ak-
tywny Strzegomianin” z rąk 
władz samorządowych Strze-
gomia otrzymali: Paweł Le-
śnicki oraz Konrad Fornal.

Warto wspomnieć o jesz-
cze jednym odznaczeniu, 

które otrzymał Honorowy 
Obywatel Strzegomia - Ry-
szard Wikliński. W uznaniu 
zasług na rzecz przyjaźni 
z niemiecką strażą pożarną 
oraz  j e j  związkami  Nie-
miecki Związek Straży Po-
żarnych w Berlinie przyznał 
mu Srebrny Medal na polu 
współpracy  międz ynaro-
dowej. Wnioskodawcą był 
Reiner Reimann, kierownik 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Torgau.

W SCK rozst r z ygnięto 
także ogłoszone wcześniej 
w szkołach podstawowych 
i przedszkolach konkursy 
o tematyce niepodległościo-
wej. W kategorii szkół pod-
stawowych 1. miejsce zajęła 
Justyna Szumska (PSP Ko-

strza), drugie - Oliwia Zając 
(PSP Goczałków), a trzecie 
- Zuzanna Ługowska (PSP 
nr 2). Wśród przedszkoli naj-
lepsza była Wiktoria Siwek 
(PP nr 3), drugie miejsce za-
jął Hubert Kołodziej (PP nr 
2), a trzecie - Hanna Wójcik 
(PP nr 4).

P ięknym zwieńczeniem 
środowych uroczystości był 
koncert wspaniałej artystki 
- Haliny Kunickiej, której 
akompaniował również zna-
komity Czesław Majewski. 
Występ niekwestionowanej 
gwiazdy polskiej sceny mu-
zycznej został nagrodzony 
przez naszych mieszkańców 
długimi i  gromkimi bra-
wami.

tw

Patriotycznie i uroczyście w SCK
Pięknym zwieńczeniem środowych uroczystości był koncert wspaniałej artystki - Haliny Kunickiej, której akompaniował Czesław Majewski

4 grudnia br. o godzinie 16:00 
zapraszamy wszystkie dzie-
ci i rodziców na spotkanie 
z Mikołajem na strzegomskim 
Rynku.

Jak co roku, wydarzeniu towa-
rzyszyć będzie zapalenie lampek 
na strzegomskiej choince oraz 

mnóstwo zabaw i konkursów. 
Około godziny 17:00 zapra-

szamy do kina Strzegomskiego 
Centrum Kultury, gdzie od-
będzie się projekcja filmu ani-
mowanego dla najmłodszych 
„Rabusie Fistaszków”.

Spotkanie ze św. Mikołajem

Asamblaże Jurka Kozierasa 
są dobrze rozumiane nie tylko 
przez tych, którzy pamiętają 
ciężkie czasy wojny i okres 
powojenny, ale również przez 
ludzi młodych, wrażliwych 
na głosy przeszłości.

Wystawa ta stanowi szcze-
gólny ukłon w stronę miesz-
kańców Ziemi Strzegom-
skiej. Wystarczy przyjrzeć się 
uważnie niektórym pracom, 

aby rozpoznać szczątki strze-
gomskiej porcelany, na przy-
kład „Ziołowa herbatka” lub 
na innym obrazie - dowody 
istnienia miejscowego bro-
waru. Teraz okruchy te mają 
tylko wartość historyczną 
i sentymentalną, opowiadają 
już całkiem inne historie. 
Dzięki magii autentyzmu, 
którą ma każda znaleziona 
skorupa lub szczątek starej 

gazety, przywołują w odbior-
cach wspomnienia i skłaniają 
do refleksji.

Wielu z nas pamięta dzie-
c iń s t wo, k tó re  spędz a ło 
wśród ruin i gruzów, dlatego 
każdy okruch z tamtych, 
histor ycznych już czasów 
przypomina je nam na nowo. 
Teraz jednak patrzymy na nie 
z innej perspektywy. Myślimy 
z dumą, że dzięki nam nie 
tylko Strzegom się zmienił. 
Wielu zabytkom nadaliśmy 
nową treść, jak choćby ru-
inom klasztoru, w którym tą 
wystawę pokazujemy.

Dzięki Kozierasowi może-
my ujrzeć te rzeczy w nowym, 
ar tystycznym kontekście. 
Warto dać ponieść się fan-
tazji, śledząc z sentymentem 
i uśmiechem myśli autora.

Zapraszamy na wystawę asamblaży Jurka Kozierasa
Wystawa ta stanowi szczególny ukłon w stronę mieszkańców Ziemi Strzegomskiej 

Drugą część strzegomskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości zdominował program patriotyczny w wyko-
naniu amatorskich grup artystycznych, wręczenie honorowych tytułów „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” i „Młody 
Aktywny Strzegomianin” oraz koncert niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny muzycznej - Haliny Kunickiej.

Wernisaż wystawy - trwa-
jącej od listopada 2015 r. 
do stycznia 2016 r. – odbył 
się 14 listopada br. w Izbie 
tradycji Ziemi Strzegomskiej 
(CAS Karmel).

Strzegomskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na 
wystawę asamblaży Jurka Kozierasa pt. „Ballada o strze-
gomskich pomadach”.

04.12.2015 r. (piątek) – 
godz. 17.00 – „Rabusie 
fistaszków”
04.12.2015 r. (piątek) – 
godz. 20.00 – „Spectre”
06.12.2015 r. (niedziela) 
– godz. 15.00 – „Rabusie 
fistaszków”
06.12.2015 r. (niedziela) – 
godz. 19.00 – „Spectre”
12.12.2015 r.  ( sobota) 
– godz. 15.00 – „Hotel 
Transylwania II”
12.12.2015 r. (sobota) – 
godz. 20.00 – „Listy do 
M 2”
13.12.2015 r. (niedziela) 
– godz.15.00 – „Hotel 
Transylwania II”
13.12.2015 r. (niedziela) 
– godz. 19.00 – „Listy  
do M 2”

Repertuar  
kina SCk
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Jaroszów 
Świetlica czynna od godz.14:00 do 
18:00
01.12.2015 r. – Pisanie listu do Świę-
tego Mikołaja – godz. 15:00
04.12.2015 r. – Zabawa mikołajkowa 
– godz.16:00
11.12.2015 r. – Konfrontacje świe-
tlic wiejskich. Wyjazd do SCK – 
godz.17:00
14.12.2015 r. – Ozdoby świąteczne 
wykonane z szyszek– godz.15:00
18.12.2015 r. – Wigilia – godz.15:00
Granica
Świetlica czynna od godz.16:00 do 
20:00
01.12.2015 r. – Poznajemy legendy 
i zwyczaje mikołajkowe.
02.12.2015 r. – Choinka świąteczna – 
ubieranie i dekorowanie.
06.12.2015 r. – Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem – zabawa godz.15:00.
08.12.2015 r. – Malowanie zimowych 
krajobrazów.
10.12.2015 r. – Malowanie i wykle-
janie.
14.12.2015 r. – Ozdabianie bombek 
metodą quillingową.
17.12.2015 r. – Projektowanie kartek 
świątecznych.
22.12.2015 r. – Wykonanie stroików 
świątecznych i dekorowanie stołu 
wigilijnego.
Kostrza
01.12.2015 r. – Pisanie listu do Świę-
tego Mikołaja; wyszukiwanie zagadek 
i wierszy o Św. Mikołaju; poznawanie 
legend o Św. Mikołaju; wykonujemy 
portret Św. Mikołaja; poznajemy 
legendy o Św. Mikołaju
05.12.2015 r. – Mikołajki w świetlicy 
– słodycze, zagadki, zadania.
10.12.2015 r. – Przygotowania świą-
teczne: czytanie opowiadań, wykony-
wanie dekoracji i stroika świątecznego; 
wykonanie kartki świątecznej; choinka 
dobrych życzeń – praca plastyczna.
Zajęcia stałe:
- zajęcia komputerowe
- zabawy i gry
- próby zespołu „Kostrzanie”
Międzyrzecze 
Świetlica czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00 – 18:00
04.12.2015 r. – Przygotowujemy się 
do spotkania z Mikołajem.
08.12.2015 r. – Wspólne oglądanie 
z rodzicami filmu pt. „Prezent świą-
teczny”.
09.12.2015 r. – Choinka na rysunku 
i spotkanie ze Świętym Mikołajem.
11.12.2015 r. – „Gdzie się podział 
Mikołaj?” – występ dzieci w SCK.
14.12.2015 r. – Pierniczki świąteczne 
– zajęcia kulinarne.
17.12.2015 r. – Ozdoby choinkowe – 
wspólna praca.
21.12.2015 r. – Tradycja świąt – po-
gadanka.
23.12.2015 r. – Wspólne kolędo-
wanie. 

29.12.2015 r. – Czytamy bajki o te-
matyce świątecznej.
Tomkowice:
02.12.2015 r. – Próba przedstawienia 
przygotowanego na konfrontacje 
świetlic wiejskich.
03.12.2015 r. – Zajęcia plastyczne. 
Malowanie portretu Świętego Miko-
łaja oraz pisanie listu do Mikołaja.
04.12.2015 r. – Dekoracja świetlicy, 
przygotowywanie paczek mikołaj-
kowych na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem.
07.12.2015 r. – Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem.
9-10.12.2015 r. – Próba generalna 
tańca na konfrontacje świetlic wiej-
skich.
11.12.2015 r. – V Mikołajkowe Kon-
frontacje Świetlic Wiejskich.
15.12.2015 r. – Przygotowanie stro-
ików na świąteczny stół.
18.12.2015 r. – Wspólne wykonywa-
nie ozdób choinkowych. Ubieranie 
choinki. 
22.12.2015 r. – Zajęcia kulinarne. 
Pieczenie i dekorowanie świątecznych 
pierników i ciasteczek.
Rogoźnica:
02.12.2015 r. – „W oczekiwaniu na 
Św. Mikołaja” – praca plastyczna.
04.12.2015 r. – Pamiętamy o pracy 
górników – pogadanka, wspólne wy-
konanie plakatu z postacią górnika.
11.12.2015 r. – Udział w Konfronta-
cjach Świetlic Wiejskich w SCK.
13.12.2015 r. – Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.
15.12.2015 r. – Wykonujemy kartki 
świąteczne.
17.12.2015 r. – Wigilia w Klubie 
Seniora.
W czwartki spotkania Klubu Se-
niora.
Goczałków:
02.12.2015 r. – Wykonujemy Miko-
łaje i aniołki z papieru.
06.12.2015 r. – Wizyta Świętego 
Mikołaja w naszej świetlicy.
09.12.2015 r. – Gry i zabawy sto-
likowe.
14.12.2015 r. – „Wymarzona choinka” 
– prace plastyczne.
18.12.2015 r. – Wykonujemy ozdoby 
bożonarodzeniowe.
30.12.2015 r. – Zabawa sylwestro-
wa.
Wtorek – próba zespołu Goczał-
kowianie.
Bartoszówek:
Świetlica czynna: w poniedziałki 
i środy w godz. 16.00-18.00; we wtor-
ki i czwartki w godz. 16.00-19.00.
01.12.2015 r. – Gry stolikowe.
07.12.2015 r. – Zabawa przy muzyce.
10.12.2015 r. – Zajęcia artystyczne.
13.12.2015 r. – Gry stolikowe i plan-
szowe.
21.12.2015 r. – Zabawa przy muzyce.
28.12.2015 r. – Zajęcia plastyczno-
techniczne. 

Liczne atrakcje czekały na 
najmłodszych międzyrzeczan 
podczas zabawy z okazji Hallo-
ween, która odbyła się w świe-
tlicy wiejskiej. Takie spotkanie 
przygotowali dla dzieci ich 
rodzice, mieszkańcy wsi. 

Malowanie twarzy przez 
Jolantę Kulas, projekcje bajek, 
konkursy – to tylko z niektórych 
niespodzianek, które zostały 
przygotowane dla dzieci. Naj-

młodsi byli w znakomitych 
nastrojach. Całości dopełniły 
barwne i pomysłowe kostiumy, 
w których zaprezentowały się 
dzieci. Efektowne nakrycia gło-
wy oraz rekwizyty przykuwały 
uwagę wszystkich uczestników 
zabawy. – Bawiliśmy się super. 
Chcemy, żeby takich zabaw 
było jak najwięcej – mówią mali 
międzyrzeczanie. 

Co w świetlicach w grudniu? 

Halloween w Międzyrzeczu

W sumie w konkursie wzięło udział 45 uczestników w dwóch 
kategoriach: zagroda wiejska – 16 osób i ogródki przydomowe 
– 29 osób.

Osoby wyróżnione w tej kategorii: Artur Zym (Goczałków), 
Wiesława Siatka (Kostrza), Helena Szerszeń (Kostrza), Wiesław 
Grajny (Tomkowice), Barbara i Władysław Zającowie ( Jaro-
szów), Mirosława i Norbert Rześniewiczowie (Bartoszówek), 
Renata Podkówka (Grochotów), Alicja Ciochoń (Tomkowice), 
Danuta Banaszak (Tomkowice), Anna Jedynak (Stanowice), 
Krystyna Janczukowicz (Modlęcin), Janusz Kaźmierczak (Skar-
życe) i Andrzej Szczepanik (Tomkowice) otrzymały nagrody 
pieniężne w wys. 300,00 zł brutto.

Osoby wyróżnione w tej kategorii: Małgorzata Wiklińska (Go-
dzieszówek), Zdzisław Stal (Strzegom), Anetta Hasiak (Goczałków), 
Czesława Wójcik (Godzieszówek), Katarzyna Stawarska-Szustak, 
Andrzej Szustak (Kostrza), Natalia Łęska (Kostrza), Wioletta 
Przybylak (Grochotów), Łucja Sasińska (Stanowice), Aleksandra 
Dynowska (Rogoźnica) i Katarzyna i Rafał Wołczańscy (Stanowi-
ce) otrzymały nagrody pieniężne o wartości 300,00 zł brutto.

Pozostałym 16 uczestnikom konkursu w kategorii ogródek 
przydomowy komisja przyznała nagrody za udział w wysokości 
150,00 zł brutto dla każdego uczestnika.

red

Sygnatariuszami aktu byli do-
wódca 10. Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia płk Kazimierz 
Łucki i dyrektor Muzeum Gross 
- Rosen - Janusz Barszcz.

Przedmiotem porozumienia 
było nawiązanie długotermino-
wej współpracy między strona-
mi, opartej na realizacji wspólnie 
podejmowanych działań na 
rzecz ochrony pamięci o Ofia-
rach II Wojny Światowej i KL 
Gross-Rosen. Porozumienie 
to służyć ma także „ochronie 
przed ludzkim zapomnieniem” 
poprzez wspólne przedsięwzię-
cia o charakterze oświatowo-

edukacyjnym i wychowawczo-
patriotycznym. Po uroczystym 
podpisaniu aktu, delegacje obu 
instytucji oddały hołd ofiarom 
obozu koncentracyjnego Gross-
Rosen pod Pomnikiem Mauzo-
leum. Zapalono znicze i złożono 
wiązanki kwiatów.

Przybyli goście z dużym za-
interesowaniem obejrzeli rów-
nież stałe ekspozycje muzealne. 
W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele Wojska Polskie-
go, burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta oraz pracownicy 
Muzeum.

red

Oto nasi zwycięzcy

Podpisali porozumienie w muzeum Gross-Rosen

Uczestnicy mogą kupić: narzędzia i urządzenia ogrodnicze, krzewy i rośliny ozdobne oraz książki

Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz ochrony pamięci o Ofiarach II wojny światowej

12 listopada br. na terenie byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen odbyła się 
uroczystość podpisania „Porozumienia o współpracy” po-
między 10. Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia i Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

Nagrodzeni w kategorii zagroda wiejska. od 
lewej: michał Starak i Jarosław Pitura

Nagrodzeni w kategorii ogródek przydomowy: 
od lewej: lucyna Błońska, maria Kluba i mariola 
Grabowska - Gruszeczka

W kategorii: OGRÓDEK PRZYDOMOWY – NAGRODZENI:
Klasyfikacja Imię i nazwisko - miejscowość
I MIEJSCE 
 nagroda w wysokości 500,00 
zł brutto

Maria Kluba – Goczałków 
Górny

II MIEJSCE 
nagroda w wysokości 450,00 
zł brutto

Mariola Grabowska-Gruszeczka 
– Godzieszówek 

III MIEJSCE 
nagroda w wysokości 400,00 
zł brutto

Lucyna Błońska - Tomkowice

W kategorii: ZAGRODA WIEJSKA – NAGRODZENI:
Klasyfikacja Imię i nazwisko - miejscowość
I MIEJSCE 
nagroda w wysokości 700,00 
zł brutto

Michał Starak - Olszany

II MIEJSCE 
nagroda w wysokości 600,00 
zł brutto

Zbigniew Wójcik - Goczałków

III MIEJSCE  
nagroda w wysokości 500,00 
zł brutto

Jarosław Pitura - Tomkowice

Wszyscy uczestnicy, w ramach otrzymanej kwoty, mają możli-
wość zakupu: narzędzi i urządzeń ogrodniczych, krzewów i roślin 
ozdobnych i książek o tematyce ogrodniczej. Każdy nagrodzony 
w konkursie dokonuje samodzielnie zakupu przedmiotu/ów wy-
mienionych powyżej z własnych środków na kwotę równą lub 
mniejszą od wartości przyznanej nagrody do dnia 30 listopada 
2015 r., a następnie po przedłożeniu najpóźniej do dnia 5 grudnia 
2015 r. prawidłowo wystawionej faktury VAT w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, otrzymuje zwrot gotówki. Szczegółowa informacja 
o sposobie rozliczenia została dołączona do symbolicznego czeku, 
który został wręczony każdemu uczestnikowi konkursu.

W wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Olszanach 13 
listopada br. rozstrzygnięto tegoroczną edycję niezwykle 
lubianego i popularnego konkursu „Estetyka zagrody wiej-
skiej i ogródków przydomowych położonych na terenach 
sołectw gminy Strzegom”. W części artystycznej piątkowej 
uroczystości wystąpił miejscowy zespół folklorystyczny 
„Olszaniacy”.
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W niedzielę, 15 listopada br. 
w hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu odbyły się V Integra-
cyjne Otwarte Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Wyciska-
niu Sztangi Leżąc. Honoro-
wy patronat nad zawodami 
objęli marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz 
burmistrz Strzegomia. 

W zawodach wzięło udział 55 
zawodników i zawodniczek z je-
denastu klubów. Klub sportowy 
Start Strzegom reprezentowali: 
Angelina Mańska, Krzysztof 
Kuraciński, Andrzej Molenda, 
Piotr Pawlica, Bartłomiej Na-
wrocki, Sebastian Mański oraz 
Jarosław Niewęgłowski.

W wyniku rywalizacji srebrne 
medale dla Strzegomia wy-
walczyli: Angelina Mańska, 
Jarosław Niewęgłowski oraz 
Krzysztof Kuraciński. W kla-
syfikacji drużynowej KS Start 
Strzegom zajął 5. miejsce wśród 
11 klubów. Najlepsi byli siłacze 
z KS Team Wrocław.

Pod wrażeniem mistrzostw 
był Wojciech Kardynalski, sę-
dzia główny zawodów – Impreza 
zorganizowana w sposób profe-
sjonalny, przebiegała zgodnie 
z planem. Do dyspozycji była 
szeroka ławka, ale tylko dwóch 
zawodników z niej skorzystało. 
Medale, dyplomy i upominki 
na bieżąco wręczali przedsta-
wiciele władz samorządowych 
Strzegomia. Zawody oceniam 
na piątkę. Jednocześnie dziękuję 
działaczom miejscowego klubu 
na czele z prezesem Markiem 
Rydwańskim oraz władzom 
miasta za udzieloną pomoc. 

red

Wyniki ostatnich meczów AKS
-u Granit Strzegom S. A.:
10 kolejka (10.10.15 r.): Lotnik 
Jeżów Sudecki - AKS 4:1 (1:0) 
bramka: Matuszak
11 kolejka (17.10.15 r.): AKS - 
Chrobry II Głogów 1:1 (0:0) (w 
Świebodzicach) bramka: Alwin

12 kolejka (24.10.15 r.): Piast 
Nowa Ruda - AKS 2:0 (1:0)
13 kolejka (07.11.15 r.): AKS 
- Pogoń Oleśnica 1:0 (1:0) (w 
Świebodzicach) bramka: De-
mirow
14 kolejka (11.11.15 r.): Orzeł 
Ząbkowice Śl. - AKS 0:0

15 kolejka (14.11.15 r.): AKS 
– GKS Kobierzyce 1:0 (0:0) 
bramka: Dobrowolski
BILANS:
w sumie: 15 (5 4 6) 16:18 19 
pkt.
dom: 7 (4 2 1) 7:4 14
wyjazd: 8 (1 2 5) 9:14 5

Strzelcy AKS-u:
6 - Alwin
3 - Dobrowolski
1 - Bęś, Demirow, Matuszak, 
Stępień
3 bramki jako walkower

tw

Wyciskali sztangę

Złapali wiatr w żagle

W klasyfikacji drużynowej KS Start Strzegom zajął 5. miejsce. Najlepsi byli siłacze z KS Team Wrocław

Najlepszym strzelcem AKS-u jest Mateusz Alwin, który strzelił w całej rundzie jesiennej 6 bramek

„Strzegomska Dwu-
nastka” aktywnie uczciła 
97. rocznicę odzyskania 
niepodległości. 25 osób i 
…biegający pies zebrało 
sie o godz. 10:00 w Rynku 
i wyruszyło na trasę biegu 
Strzegomskiej Dwunastki 
pokonując ją dwukrotnie - 
czyli blisko 8 km. 

Biały i czerwony - polskie bar-
wy narodowe - dominowały w 
ubiorach i wyposażeniu biegaczy. 
Radosna, świąteczna atmosfera 
towarzyszyła im na całej trasie. 
Spotykani przechodnie pozdra-
wiali grupę machaniem dłoni, 
nawet nieliczni kierowcy samo-
chodów z uśmiechem na twarzy 

czekali na dogodny moment bez-
piecznego wyprzedzenia naszej 
kolumny. Bezpośrednio po biegu 
część grupy udała się na jeden 
z pobliskich kamieniołomów i 
świątecznie „pomorsowała”.

Wielkie podziękowania dla 
wszystkich, którzy pojawili się na 
świętowaniu niepodległej Polski.

Drużyny chcące wziąć udział 
w kolejnej edycji Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej mogą zapisywać się do 
27 listopada br. Zgłoszeń można 
dokonywać w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu (ul. 
Mickiewicza). 

Lista zgłoszeniowa 
musi zawierać następu-
jące dane: imię i nazwi-
sko zawodnika (max 10 
osób) oraz nazwę drużyny 
wraz z numerem telefonu. 
Wpisowe – 50 zł (osoby 
dorosłe); 15 zł (uczniowie, 
studenci) należy wpłacić 
w momencie zgłoszenia. 

Ilość drużyn – 8. Decyduje ko-
lejność zapisów.

Pierwsza ligowa kolejka plano-
wana jest w sobotę, 12 grudnia 
br. 

red

5  l i s t o p ad a  b r. w  h a l i 
spor towej  OS iR-u roze-
grano Mistrzostwa Gminy 
S t r z egom w kosz ykówce 
dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych. Do zawodów 
przystąpiły trzy gimnazja: 
Gimnazjum nr 1, Gimna-
z jum nr  2  i  Gimnaz jum 
w Jaroszowie. Mecze roz-
grywane były w kategorii 
dziewcząt i chłopców, syste-
mem każdy z każdym.

Dziewczęta:
Gimnazjum nr 2 - Gimna-
zjum Jaroszów 6-18
Gimnazjum nr 2 - Gimna-
zjum nr 1 0-18
G i m n a z j u m  J a r o s z ó w  - 
Gimnazjum nr 1 4-8

Końcowa tabela:
1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum Jaroszów
3. Gimnazjum nr 2
Chłopcy:
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum 
Jaroszów: 18-0
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum 
nr 1 8-9
Gimnazjum Jaroszów - Gim-
nazjum nr 1 3-13.

Końcowa tabela:
1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum nr 2
3. Gimnazjum w Jaroszowie 

Puchary i dyplomy ufundował 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
a wręczenia dokonał dyrektor 
OSiR-u Grzegorz Luszawski.

To był bieg niepodległości

Zapisy do SALPNH

Nasi mistrzowie koszykówki

Zakończyła się runda jesienna w piłkarskich rozgrywkach w ramach IV ligi dolnośląskiej. W listopadzie zawodnicy Jarosława 
spisywali się wybornie – w trzech ostatnich spotkaniach rundy z drużynami ze ścisłej ligowej czołówki zgromadzili 7 punktów. 
W tabeli AKS zajmuje 8. miejsce, gromadząc w sumie 19 punktów. Liderem jest Sokół Wielka Lipa - 41 pkt.

ekipa KumPlI, która wygrała 
ostatnie rozgrywki SalPNH.
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości nieza-
budowanej  s tanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Szarych Szeregów 
o powierzchni 0,6921 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 373.983,30 zł
Wadium - 38.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Prze ta rg  odbędz ie  s ię 
w dniu 17.12.2015 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-

cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
15.10.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/
MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzin-
ną i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 

14.12.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zal icza sie na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
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 formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 

oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzeda-
ży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku  osób  p rawnych 
wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona 
i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawar ta  wy łączn ie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Doda tkowe  in fo rmac je 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 

p. lub telefonicznie pod 
nr 74 85-60-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia podaje 
do publicznej wiadomości 
informację o stwierdzeniu 
braku obowiązku przeprowa-
dzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
projektu „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy 
Strzegom” przez Regional-
nego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu oraz 
Dolnośląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu. 

04.12.15 r. godz. 16.00 – Ry-
nek Strzegom – spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, zapale-
nie światełek na największej 
strzegomskiej choince. 
05.12.15 r. godz. 18.00 – Sala 
widowiskowa SCK – Koncert 
jubileuszowy Tercetu Egzo-
tycznego.
09.12.15 r. godz. 9.00 – sala 
widowiskowa SCK – VI edycja 
„Odkryjmy Talent” – organiza-
tor Zespół Szkół Specjalnych.

10.12.15 r. godz. 10.00 – sala 
widowiskowa SCK – spektakl 
teatralny „Sachem. Wódz 
Czarnych Węży” w wyko-
naniu Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu połączony 
z warsztatami. 
11.12.15 r. godz. 17.00 – sala 
widowiskowa SCK – Kon-
frontacje artystyczne świetlic 
wiejskich Gminy Strzegom”.
20.12.15 r. godz. 15.00 – sala 
balowa SCK II – Strzegom-

ska Wieczerza Wigilijna. 
W programie koncert kolęd 
w wykonaniu Dariusza Wój-
cika.
31.12.15 r. godz.22.00 – Ry-
nek Strzegom – „Sylwester 
na strzegomskim Rynku” - 
wspólna zabawa z zespołem 
RAMOLSI, loteria fantowa z 
nagrodami, konkursy z nagro-
dami, pokaz sztucznych ogni.
Plan kina SCK znajduje się 
na str. 8.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w grudniu 

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 379/B/2015, Nr 380/
B/2015 Burmistrza Strzegomia z 
dnia 2 listopada 2015 r. 

Kiedy temperatura na zewnątrz 
gwałtownie spada, jest zbliżona 
do zera, lub niższa, nie zapomi-
najmy, że są osoby, które mogą 
potrzebować naszej pomocy. Nie 
bądźmy obojętni i alarmujmy po-
licję za każdym razem, kiedy ktoś 
jest narażony na wychłodzenie 
organizmu. Jak co roku, w chwili 
gdy w naszym kraju następuje 
gwałtowne ochłodzenie i tem-
peratury na zewnątrz spadają 
blisko zera lub poniżej, policjanci 
zwracają się do wszystkich z ape-
lem o to, aby nie byli obojętni na 
czyjąś krzywdę. Należy pamiętać, 
że na wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, nie 
wahajmy się zadzwonić na nu-
mer alarmowy, aby powiadomić 
o tym funkcjonariuszy. Każde 
takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane. Okres jesienno-
zimowy to czas, gdy policjanci 
podczas patroli zwracają większą 
uwagę na miejsca, gdzie mogą 
szukać schronienia i nocować 

bezdomni. Są to zazwyczaj pu-
stostany, ogródki działkowe, 
altanki. Aby się rozgrzać, bardzo 
często bezdomni w takich miej-
scach rozpalają ogniska, co bywa 
bardzo niebezpieczne. Policjanci 
każdego roku monitorują sytuację 
tych osób. Sami oferują pomoc 
każdemu, kto jej potrzebuje - 
odnajdując takie osoby zawsze 
proponują przewiezienie ich do 
ośrodków, w których jest ciepło, 
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek 
i przespać się w normalnych 
warunkach. W ubiegłych latach 
zdarzały się przypadki, kiedy oso-
by bezdomne znajdowały nocleg 
w komendach policji. Tam bez-
piecznie mogły spędzić noc. Po-
licjanci odwozili potrzebujących 
do domów, do izb wytrzeźwień, 
także do policyjnych aresztów, 
ponieważ często były to także 
osoby nietrzeźwe, które wieczo-
rem i w nocy na zimnie siedziały 
w parkach, na przystankach ko-
munikacji miejskiej lub w innych 
miejscach. Najczęściej tacy ludzie, 
z powodu wypitego alkoholu, nie 
odczuwali zimna i dlatego byli 

narażeni na śmierć. Jednym z naj-
częstszych, a zarazem najbardziej 
mylnych mitów jest ten, że na 
rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. 
To nieprawda. Faktycznie przez 
chwilę osoba pijąca czuje ciepło, 
to jednak za chwilę jej organizm 
jest jeszcze bardziej narażony na 
wyziębienie. Dużym niebezpie-
czeństwem jest wychodzenie na 
dwór, będąc pod wpływem alko-
holu. Wystarczy chwila nieuwagi, 
nierówna nawierzchnia i można 
się potknąć, wywrócić i nie mieć 
siły się podnieść. Wtedy o trage-
dię nietrudno. Jesienno-zimową 
porą na wychłodzenie organizmu 
są także szczególnie narażone 
osoby starsze, samotne, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
poradzić sobie z codziennymi 
czynnościami. Jeśli znamy kogoś 
starszego, żyjącego samotnie, 
nie wstydźmy się sprawdzić 
i zapytać, czy potrzebuje naszej 
pomocy. Należy pamiętać, że są 
ośrodki i placówki, w których 
taka osoba otrzyma opiekę i bę-
dzie bezpieczna. Funkcjonariu-
sze informują ośrodki pomocy 

społecznej o osobach, które 
z racji swojego wieku, samotno-
ści, niezaradności, bądź trudnej 
sytuacji materialnej mogą stać 
się potencjalnymi ofiarami na 
skutek wychłodzenia organi-
zmu. Policjanci jak co roku, 
codziennie współpracują w tym 
zakresie ze Strażą Miejską, 
Strażą Ochrony Kolei, Strażą 
Graniczną, ośrodkami pomocy 
społecznej. Jednak, aby dotrzeć 
do wszystkich osób potrze-
bujących pomocy, potrzebna 
jest reakcja nie tylko służb, ale 
każdego człowieka. Dlatego 
funkcjonariusze podkreślają, jak 
ważne jest zaangażowanie i in-
formowanie ośrodków pomocy 
społecznej o osobach bezradnych, 
samotnych i bezdomnych potrze-
bujących pomocy. Nie bądźmy 
obojętni wobec tych, którzy 
zwłaszcza teraz mogą potrzebo-
wać naszej pomocy. Wystarczy 
tylko jeden telefon pod numer 
112 lub 997 lub 986, by uchronić 
kogoś od wychłodzenia i urato-
wać czyjeś życie. Z komunikatu: 
KPP w Świdnicy 

Firma InServices z Wrocła-
wia zaprasza przedsiębiorców 
i  mieszkańców do udzia-
łu w bezpłatnym spotkaniu 
informacyjnym pt. „Nowa 
perspektywa finansowa UE 
2014-2020 – najważniejsze 
programy oraz jak pozyskać 
środki na rozwój i otwarcie 
działalności gospodarczej”. 
Spotkanie odbędzie się 25 
listopada (w godz. 10.00-
13.30) w Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” (mała 
sala konferencyjna I p.).

Prelekcja zostanie wygło-
szona przez eksperta z firmy 

InServices Grzegorza Sza-
frańskiego, specjalizującego 
s ię  w doradztwie  gospo-
darczym i inwestycyjnym. 
Grzegorz Szafrański jest ab-
solwentem kierunków prawo 
i ekonomia na Uniwersytecie 
Wrocławskim, a tematyką 
dotacji unijnych zajmuje się 
już od 2007 roku. Połączenie 
wiedzy teoretycznej z boga-
tym doświadczeniem oraz 
z darem dzielenia się wiedzą 
z innymi to gwarancja war-
tościowego szkolenia i zado-
wolenia uczestników.

Zaproszenie na spotkanie

Nie bądźmy obojętni! 

oBwIeSzCzenIe BurmIStrzA BurmIStrz StrzeGomIA 
InFormuJe
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Program spotkania:
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020:
- wstępne założenia, polityka spójności,
- obszary wsparcia.
2. Programy operacyjne na lata 2014-2020 oraz ich omówienie,
3. Żródła informacji o funduszach unijnych,
4. Możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój działalności 
oraz na otwarcie działalności gospodarczej.
5. Pytania od uczestników,
6. Indywidualne konsultacje.
Dla chętnych możliwość dokonania indywidualnego audytu w firmie pod 
kątem pozyskiwania środków z Nowej Perspektywy 2014-2020.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o e-mailowe 
potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 23.11.2015 r.
Zgłoszenia przyjmuje: Wioleta Dobrowolska, tel. 660 986 333 
e-mail: w.dobrowolska@inservices.pl

Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38. 
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Krystyna firlej – nauczyciel, były dyrektor PSP nr 2, od 2007 r. przebywa
na emeryturze. zawsze dbała o wysoki poziom procesu kształcenia
i wychowania. Jej uczniowie uzyskiwali wysokie osiągnięcia dydaktyczne. 
z wielkim zaangażowaniem działała na rzecz ekologii

maria maziarz - nauczyciel, wieloletni dyrektor lo w Strzegomiu. Jej wkład
w rozwój strzegomskiej oświaty – szczególnie w kontekście popularyzacji
języka polskiego wśród uczniów - jest trudny do przecenienia. Niedawno
obchodziła 50-lecie pracy zawodowej

michał Czyczerski – kombatant wojenny, weteran, bez reszty
poświęcony walce za wolność ojczyzny. za zasługi dla państwa
polskiego odznaczony został orderem wojennym Virtuti militari oraz
innymi licznymi odznaczeniami wojskowymi. Na polu walki wykazał się
wielkim bohaterstwem i męstwem

Paweł leśnicki - bardzo aktywny członek ochotniczej Straży Pożarnej
w Stanowicach, z którą uczestniczy w akcjach ratowniczych, zawodach
i wielu uroczystościach. w roku 2015 dostał się do Szkoły Głównej
Pożarnictwa w warszawie. Jest bardzo sumiennym młodym człowiekiem,
odpowiedzialnym i kreatywnym

maria michalec - sprawy osób niepełnosprawnych intelektualnie
i chorych psychicznie zawsze były dla niej bardzo ważne, nigdy nie
przestała działać na ich rzecz. Swoją wiedzę i czas wolny zawsze
wykorzystuje do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. radna
rady miejskiej w latach 2006-2014

zdzisława dmytrarz – od 1980 r. nieprzerwanie jest sołtysem Stanowic. 
Pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
Stanowice. doskonały organizator, cieszy się uznaniem i szacunkiem nie
tylko mieszkańców wsi Stanowice, ale również władz gminy, powiatu
i województwa

andrzej Szczepanik - rolnik indywidualny, prowadzący od 1990
roku gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha. Charyzmatyczny,
konsekwentny, przedsiębiorczy lider sołeckiej wspólnoty samorządowej
we wsi tomkowice, działający od blisko 30 lat w samorządzie rolniczym
i sołeckim. radny rady miejskiej obecnej kadencji

Konrad fornal - pełnił w latach 2013 – 2015 funkcję przewodniczącego
młodzieżowej rady miejskiej w Strzegomiu. w tym okresie dał się poznać
jako kompetentna, aktywna i operatywna osoba, dzięki której udało się
zrealizować wiele zadań

Środowa uroczystość Narodowego Święta Niepodległości była znakomitą okazją do nagrodzenia osób, którzy w sposób szczególny zasłużyły się mieszkańcom naszej gminy. Władze 
samorządowe naszego miasta wręczyły 6 tytułów „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” oraz 2 tytuły „Młody Aktywny Strzegomianin”. Poniżej krótkie laudacje.

Mieszkańcy z honorowymi tytułami 


