
Gminne Wiadomości
StrzeGom

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

StrzeGom
rusza remont, 
będą objazdy 

W związku z przebudową 
pięciu ulic w centrum mia-
sta, kierowcy będą jeździć 
według nowej organizacji 
zastępczej. Zobacz jak 

 str.3

StrzeGom
Nasi sołtysi 
świętowali 

Dzień sołtysa był okazją 
do podziękowania za ciężką 
pracę włożoną na rzecz 
swoich miejscowości 

 str. 9

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Rusko i Skarżyce. Kto się 
o nie troszczy? Co się w nich 
zmieniło? Dlaczego warto je 
zobaczyć? To wszystko we 
wkładce 

 str. I - IV
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dniu 12 
lutego br., na wniosek bur-
mistrza Strzegomia, radni 
podjęli uchwałę o otwarciu 
planu przestrzennego za-
gospodarowania gminy dla 
budynku przy ul. Armii Kra-
jowej, tak by mógł powstać 
Dom Opieki Społecznej dla 
ludzi starszych.

W obiekcie tym w chwili 
obecnej mieszczą się: Pogoto-
wie Ratunkowe i firma stoma-
tologiczna (parter), fizjoterapia 
(1. piętro) oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej (3. piętro).  
- Zapotrzebowanie na dom 
opieki społecznej jest od wielu 
lat w naszej gminie bardzo duże. 
Społeczeństwo się starzeje, 
dlatego trzeba jak najwięcej 
obiektów i działań opiekuń-
czych, kulturalnych, skierować 
do tej grupy społecznej, co 
też czynimy – stwierdza bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Kiedy powiedziałem 
o zamiarze stworzenia takiej 
placówki w Strzegomiu na 
spotkaniu w Domu Dział-
kowca „Stokrotka”, rozległy 
się brawa. To jeszcze bardziej 
zmotywowało mnie do działań. 
Równolegle ze zmianą planu 
przestrzennego rozpoczniemy 
projektowanie – podkreśla bur-
mistrz Strzegomia. 

- Cieszę się z tej inicjatywy, 
bo o takiej placówce mówimy 
już od lat, a ta lokalizacja jest 
bardzo dobra – dodaje pani 
Zofia. - Fajnie też się stało, że 
lekarze specjaliści są w jednym 

miejscu na ul. Witosa. Tam też są 
wszystkie rejestracje. Jest bardzo 
przytulnie. Kiedy złamałam rękę, 
byłam zaskoczona, że w Strze-
gomiu jest taki nowoczesny 
aparat do prześwietleń. Jako 

70-latka nie muszę biegać na 
ul. Armii Krajowej. Dodajmy, 
że pani Zofia mówiła o obiek-
tach Centrum Medyczno-Dia-
gnostycznego, które świadczy 
usługi podstawowej i specjali-
stycznej opieki zdrowotnej dla 
naszych mieszkańców. W roku 
2014 gmina przeznaczyła kwotę  
40 000 zł na program profilak-
tyczny dla osób w wieku powyżej 
50 roku życia „Wygraj z rakiem”, 
który będzie obejmował badania 
gastroskopii i kolonoskopii. 

Potrzebę takiej placówki po-
twierdza fakt, że gmina w chwili 
obecnej wydaje już ponad pół 
miliona złotych, pokrywając 
koszty pobytu mieszkańców 
naszej gminy w domach pomocy 
społecznej w całej Polsce. Pobyt 
w domu opieki w Strzegomiu 
naszych mieszkańców umożliwi 
kontynuację wieloletnich znajo-
mości sąsiedzkich, wybranie się 
na spacer w swoim mieście. Po-
nadto będzie zorganizowanych 
ponad 20 miejsc pracy. 

Powstanie dom opieki!
Wiele działań gmina kieruje w stronę osób, które są już na emeryturze. Teraz powstanie miejsce dla ludzi starszych, samotnych

Dom Pomocy Społecznej będzie miejscem dla ludzi, którzy zostali sami 
i trzeba im pomóc. Będzie świetnym uzupełnieniem potrzeb naszych starszych 
sąsiadów. 

Plan jest taki, by na terenie obiektu 
pozostały: Pogotowie Ratunkowe 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który zostanie przeniesiony na 
parter. Piętra: pierwsze, drugie 
i trzecie będą przeznaczone na Dom 
Opieki Społecznej. Warto zaznaczyć, 
że trzecie piętro w czasie remontu 
tego budynku było przygotowywa-
ne pod oddział szpitalny, dlatego 
nie wymaga wielkich adaptacji. 
W chwili obecnej podjęto już dzia-
łania celem zamontowania drugiej 
windy, która będzie dojeżdżać na 
trzecie piętro. 

Wiele działań już teraz gmina kieruje w stronę osób, które są na emeryturze. 
Są to ludzie bardzo aktywni, którzy nie zaszywają się w pieleszach domowych, 
ale podejmują różnego rodzaju działania służące naszej gminnej społeczno-
ści. Emeryci i renciści mogą korzystać bezpłatnie w godzinach porannych 
z urządzeń rekreacyjnych i siłowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
- Panie i pan, których zastałem w siłowni w ostatnią niedzielę wyrażali wielkie 
zadowolenie z takich rozwiązań – mówi burmistrz Strzegomia. Jak stwierdzili, 
chętnie też korzystają z lodowiska. - Szkoda że już zamykają lodowisko – mó-
wiła pani ćwicząca na rowerku. Dla seniorów bezpłatny jest jednak wstęp na 
basen w okresie letnim. Były i będą organizowane zajęcia nauki pływania. Jest 
również sekcja Nordic Walking. Od styczniu zajęcia Zumby w SCK II organizuje 
dla seniorów Strzegomskie Centrum Kultury.
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- Na tym etapie robimy odcinek 
od świateł, na skrzyżowaniu ul. 
Legnickiej i Alei Wojska Polskiego, 
prawą stronę w kierunku wiaduktu 
kolejowego do ul. Św. Anny – 

informuje zastępca burmistrza 
Strzegomia, Wiesław Witkowski. 
– Mamy nadzieję, że drugi etap 
prac zakończy się w umówionym 
terminie, po którym chcielibyśmy 

przystąpić do realizacji III etapu, 
jakim jest remont odcinka drogi 
przy tych ulicach. Jest to oczywiście 
niezwykle istotne dla wszystkich 
kierowców oraz mieszkańców – 

kontynuuje Wiesław Witkowski. 
Termin zakończenia prac II etapu 
przewidziany jest na 20 maja 
2014 r. 

KW

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 Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (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

W obu uroczystościach nie 
mogło zabraknąć burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Su-
chyty, który wręczył Jubi-
latom pamiątkowe medale 
przyznane przez prezydenta 
RP za długoletnie pożycie 

małżeńskie. Obecni byli także 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu: Ma-
ria Michalec i Piotr Szmidt, 
licznie zgromadzona rodzina 
i przyjaciele Jubilatów oraz 
prowadząca uroczystość Be-

ata Nejman, kierownik USC. 
Obie pary 50 lat temu, dokład-
nie 29 lutego 1964 r. w USC 
w Strzegomiu (mieszczącym 
się wówczas w Ratuszu) ślu-
bowały sobie miłość, szacunek 
i przywiązanie. Przyrzeczeń 

tych Jubilaci dotrzymali mimo 
wielu złożonych zdarzeń losu. 
Obu parom życzymy kolejnych 
długich lat w zdrowiu, miłości 
oraz doczekania równie pięk-
nych kolejnych uroczystości 
pożycia małżeńskiego.

Piękne złote gody 
 Obu parom życzymy kolejnych długich lat w zdrowiu, miłości, radości i wspólnym pięknym szczęściu 

Trwa drugi etap remontu chodników w centrum
Termin zakończenia tych prac przewidziany jest na 20 maja 2014 r. Po nich rozpoczną się kolejne

Krystyna i Jan Sołtysikowie
Pani Krystyna z domu Kumala urodziła się 12 lipca 1945 r. w Krakowie, 
jako druga córka Bronisławy i Mariana. Okres dzieciństwa Pani Krysty-
na wraz z rodzicami i siostrami spędziła w niewielkiej miejscowości 
Skotniki, w okolicach Krakowa. W roku 1960 Państwo Bronisława 
i Marian wraz z córkami trafili do Bartoszówka, a trzy lata później 
do Strzegomia. Pan Jerzy Sołtysik urodził się 16 listopada 1943 r. 
w niemieckiej miejscowości Rotenburg, niedaleko Hanoweru, gdzie 
przebywali jego rodzice Genowefa i Jan na robotach przymusowych. 
Pod koniec roku 1945 r. dwuletni Jerzy wraz z rodzicami i trójką 
rodzeństwa wrócili drogą morską do Polski, do Gdańska. Stamtąd 
wyruszyli do Strzegomia, gdzie mieszkała siostra Pani Genowefy. 
Jubilaci czują się ludźmi spełnionymi: doczekali się dwójki dzieci: 
syna Bogusława i córki Katarzyny, czwórki wnucząt: Oli, Sebastiana, 
Julii i Gabriela; wybudowali dom, mają piękny ogród i niewielkie 
gospodarstwo rolne.

Agnieszka i Jan Wendrowscy
Pani Agnieszka z domu Cyga urodziła się 18 stycznia 1942 r. w miejscowości 

Dołhym, powiat Sarny. Wraz z rodzicami Anną i Janem, siostrą bliźniaczą Różą 

oraz dwiema starszymi siostrami: Lilą i Ireną w kwietniu 1942 r. pod osłoną 

nocy musiała opuścić rodzinny dom, aby ratować życie przed ukraińską bandą, 

która napadła na pobliską wieś. Wsiedli do nadjeżdżającego pociągu i trafili do 

Warszawy. Na początku lat 50-tych postanowili przenieść się na Dolny Śląsk, 

do Rogoźnicy, gdzie mieszkał już brat Pana Jana. Pani Agnieszka podjęła pracę 

w przedszkolu zakładowym w Rogoźnicy. Pan Jan Wendrowski urodził się 26 

grudnia 1939 r. w miejscowości Stawiszyn, powiat koszaliński. W roku 1963 

przedsiębiorstwo, w którym był zatrudniony we Wrocławiu, prowadziło budowę 

w Goczałkowie. I właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Agnieszkę. Po półrocz-

nej znajomości wzięli ślub 29 lutego 1964 r. w USC Strzegom. Dwa lata później 

na świat przyszła córka Elwira, a następnie syn Roman. Państwo Wendrowscy 

doczekali się czworo wnuków: Martynki, Wiktora, Sebastiana i Konrada. 

Państwo Krystyna i Jan Sołtysikowie Państwo agnieszka i Jan wendrowscy

W pierwsza sobotę marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu odbyły się dwa piękne jubileusze dot. 50-lecia 
pożycia małżeńskiego Państwa Krystyny i Jerzego Sołtysików oraz Państwa Agnieszki i Jana Wendrowskich.

Remont chodników przy drodze 374 jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych w Strzegomiu. Jest ono realizo-
wane przy współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która finansuje połowę kosztów, czyli prawie 
176 tys. zł.
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Marzec 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

09.03-15.03 Przy Fontannie Strzegom  
Aleja Wojska 
Polskiego 37E/31

tel.74/661-
46-98

16.03-22.03 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel.74/647-
98-70

23.02-29.03 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel.74/855-
14-79

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

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Jest inna władza
W ostatnim okresie doszło 

do zmian na stanowiskach 
marszałka województwa dol-
nośląskiego oraz wojewody 
dolnośląskiego.

Nowym marszałkiem został 
Cezary Przybylski, były staro-
sta z Bolesławca, który zastąpił 
Rafała Jurkowlańca. Nowym 
wicemarszałkiem został także 
Jerzy Michalak. Na stanowisku 
wicemarszałka pozostał Ra-
dosław Mołoń. Swoje funkcje 
członków zarządu zachowali 
Jerzy Tutaj i Włodzimierz 
Chlebosz. 

tW 

Gmina Strzegom informuje, 
że 11 marca br. rozpocznie się 
przebudowa dróg gminnych 
w centrum Strzegomia. 

Prace zaczną się od ul. Św. 
Tomasza i w związku z powyż-
szym zostanie wprowadzona 
zastępcza organizacja ruchu na 
w/w ulicy - w/g schematu znaj-
dującego się na www.strzegom.
pl, w zakładce WAŻNE (szary 
prostokąt po prawej stronie). 
- Kierowcy chcący przejechać 
z ul. Dolnej na ul. Świdnicką, 
będą zmuszeni, zgodnie z cza-
sową zmianą organizacji ruchu, 
wjechać w ul. Bohaterów Getta, 
następnie skręcić do Rynku, 

po czym w ul. Świdnicką. Na-
tomiast kierowcy jadący z ul. 
Świdnickiej muszą objechać 
Rynek, skręcić w ul. Krótką 
i ul. Bohaterów Getta. Prosimy 
wszystkich kierujących o sto-
sowanie się do oznakowania, 
które będzie obowiązywało od 
11 marca br. – informuje Paweł 
Marchlewski z Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Wsi 
w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. 
Gmina Strzegom 
informuje również, 
że ul. Św. Toma-
sza jest pierwszym 
etapem i jednym 
z prostszych, kolej-
ne ulice, które ule-
gną przebudowie 
to ul. Świdnicka, ul. 
Ogrodowa, ul. Bo-
haterów Getta oraz 
ul. Krótka. Prosimy 
o wyrozumiałość 
za niedogodności 
w ruchu pieszym 
i samochodowym. 

red

Nowa organizacja ruchu
Ulica Św. Tomasza jest pierwszym etapem, kolejno przebudowywane będą jeszcze cztery inne ulice w centrum Strzegomia 

Spotkanie nie pozostało bez 
echa. W wyniku zebrań wiej-
skich i dyskusji w wioskach 
naszej gminy do programu 
zgłosiły się wsie: Olszany, 
Stanowice, Godziszówek, 
Granica i Tomkowice. Kolej-
ny etap to spotkania z miesz-
kańcami wsi Stanowic w Sta-
nowicach oraz w tutejszym 
urzędzie z sołtysami tych wsi 
i członkami rad sołeckich 
z przedstawicielami Dol-
nośląskiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych. Temat ten 
po raz pierwszy został podjęty 
w naszej gminie, choć w nie-
których wsiach ma się już ku 
końcowi. Przykładem może 
być wieś Milikowice w gmi-
nie Jaworzyna Śląska. Sołtys 
wsi wymienia wiele bardzo 
pozytywnych działań, które 
zostały wykonane. Wszyst-
kie drogi dojazdowe do pól 
są asfaltowe o odpowiedniej 
szerokości, przy nich po-
czyszczone są rowy, i zamiast 
dojeżdżać i uprawiać trzy-
cztery kawałki ziemi, uprawia 
się jeden. A to są oszczędno-
ści finansowe. Drogi w polach 
wykorzystywane są także jako 
ścieżki rowerowe. Mieszkańcy 
wsi są zadowoleni z programu 
scaleń gruntów. Postępowanie 
scaleniowe przeprowadza 

i wykonuje starosta na wnio-
sek większości właścicieli 
gospodarstw rolnych lub na 
wniosek właścicieli gruntów, 
których łączny obszar prze-
kracza połowę powierzchni 
projektowanego scalenia . 
Czy nasi rolnicy dogadają się 
i podejmą decyzję o złoże-
niu wniosku o sfinansowanie 
scalenia? - Myślę że tak, 
choć wiem, że jest to trudna 
decyzja wynikająca z przy-
zwyczajeń i utożsamiania się 
szczególnie starszego pokole-
nia z danym kawałkiem ziemi. 
To piękne, taka miłość do zie-
mi. Jednak scalanie to wielka 
szansa rozwojowa dla wsi 
i poprawy gospodarowania 
rolników – mówi burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Su-
chyta. W konkursie o pienią-
dze unijne największe szanse 
ma ta wieś, która procentowo 
będzie miała najwięcej sym-
patyków scalenia w danej wsi. 
Więc liczy się tu dogadanie 
społeczności wiejskiej. Już 
jesteśmy zadowoleni, że pięć 
wsi podjęło taką inicjatywę 
– podkreśla burmistrz. Aby 
rozpocząć prace związane 
z przygotowaniem projek-
tów urządzeniowo rolnych 
dla wymienionych wsi, geo-
deci i projektanci planów 

przystąpili do pozyskiwania 
miedzy innymi informacji 
dotyczących zabezpieczenia 
gruntów pod planowane in-
westycje z zakresu użytecz-
ności publicznej, infrastruk-
tury technicznej i społecznej, 
demografii ludności, a także 
informacji na temat struktur 
obszarowych pr ywatnych 
gospodarstw. Po opracowa-
niu projektów urządzeniowo 
rolnych zostaną przeprowa-
dzone konsultacje społeczne 
z mieszkańcami poszczegól-
nych wsi. Opracowany już 
został projekt urządzeniowo 
rolny dla wsi Olszany przez 
Dolnośląskie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych we Wro-
cławiu, Pracownia Terenowa 
w Wałbrzychu. Pracowni-
cy tego biura przedstawili 
i omówili go w dniu 18 lutego 
br. mieszkańcom wsi na ze-
braniu wiejskim. Do projektu 
sporządzona została mapa 
dla wsi Olszany – obrazująca 

położenie rowów melioracyj-
nych, dróg transportu rolnego 
łączących pola indywidual-
nych rolników, grunty Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. 
Zaplanowane zostały również 
obszary zalesień, w których 
przebywałaby okoliczna zwie-
rzyna. Mieszkańcy wsi na 
spotkaniu mieli możliwość 
bezpośrednich konsultacji 
z przedstawicielami biura 
dotyczących projektu. To-
czyła się dyskusja rolników 
w sprawie zaprojektowanego 
układu dróg transportu rol-
nego, łączących się z drogami 
powiatowymi i gminnymi 
oraz układu rowów meliora-
cyjnych. Kierownik pracowni 
DBGiTR we Wrocławiu 
zapowiedział zorganizowanie 
w niedługim czasie następne-
go spotkania w sprawie dal-
szych konsultacji w szerszym 
gronie mieszkańców, o czym 
powiadomiona zostanie rów-
nież gmina. 

O scalaniu gruntów czyli „nic na siłę”?
Scalanie to wielka szansa rozwojowa dla wsi i poprawy gospodarowania rolników – mówi burmistrz

W lutym członkowie strze-
gomskiego Koła Sybiraków 
szczególnie pamiętają o Pola-
kach, którzy zostali masowo 
wywiezieni na Syberię i byli 

ofiarami stalinowskiego reżimu.  
10 lutego 2014 r. minęła 74. 
rocznica I deportacji na Sybir.

W tym roku delegacja, w skład 
której weszli: Jerzy Orabczuk 
- prezes Koła Sybiraków i Ho-
norowy Obywatel Strzegomia, 
Tadeusz Wasyliszyn - prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Krzysztof Woź-
niak – radny RM, Lilia Kilian 
– sekretarz strzegomskiego 
koła, Andrzej Zontek, pre-
zes Polskiego Związku Niewi-
domych, Koło w Strzegomiu 
i Franciszek Kurgan złożyła 
pamiątkową wiązankę kwia-
tów i zapaliła znicze przed 
pomnikiem Bezimiennej Matki 
Sybiraczki w dniu 16 lutego 
br. - Co roku oddajemy hołd 
i pamięć tym Polakom, których 

spotkało to nieszczęście. Teraz 
możemy składać kwiaty i zapalać 
znicze przed pomnikiem, wcze-
śniej czyniliśmy to w Bazylice 
Mniejszej – informuje prezes 

koła, Jerzy Orabczuk. Pierwsza 
wywózka objęła głównie rodziny 
urzędników państwowych, m.in. 
sędziów, prokuratorów, poli-
cjantów, leśników, a także woj-
skowych i właścicieli ziemskich. 
W sumie deportowano blisko 
140 tys. osób (wg innych źródeł 
200 tys.). Kolejne trzy miały 
miejsce w okresie od kwietnia 
1940 r. do czerwca 1941 r.
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Oddali hołd Sybirakom

Zgłoś pustostany 
Prosimy osoby posia-

dające wiedzę na temat 
niezamieszkałych lokali 
gminnych (tzw. pusto-
stanów) o zgłaszanie 
tego faktu do Wydziału 
Gospodarki Lokalowej 
tut. Urzędu Miejskiego 
– pokój nr 33 lub też pod 
nr tel. 074 85 60 522.

Ważne dla osób, które 
podłączyły kanalizację 
sanitarną z dotacją 90%
Zgodnie z interpretacją dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu 45% 
wartości podłączeń finansowa-
nych przez gminę Strzegom 
nie podlega opodatkowaniu. Z 
kolei 45 % wartości podłączeń z 
programu realizowanego przez 
WIK Sp. z o. o. podlega opo-
datkowaniu, dlatego osoby, które 
otrzymały bądź otrzymają PIT-
8C, muszą wykazać w rozliczeniu 
podatkowym dochód wskazany 
w PIT-8C. 

Krajowe Stowarzyszenie Soł-
tysów informuje, że Senat RP 6 
marca br. przyjął nową ustawę 
o funduszu sołeckim. Eliminuje 
ona tylko niektóre mankamenty, 
jakie do tej pory posiadała. Teraz 
pojawiły się zapisy, które umożli-
wiają między innymi: 
- realizację wspólnych projektów 

z innymi sołectwami i możli-
wość realizacji funduszu sołec-
kiego przez mieszkańców, poza 
terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych 
przez zebranie wiejskie, zadań 

do października w roku bu-
dżetowym, oczywiście przez 
zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwięk-
szającego o dalsze 10%, zwrot 
z budżetu państwa do budżetu 
gminy poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego wydatków. 
Zamiast zwracanych obecnie 
10%, 20% i 30% będzie odpo-
wiednio 20%, 30% lub 40%.
Więcej informacji na stronach 

internetowych: www.funduszeso-
leckie.eu oraz www.kss.org.pl.
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Ustawa o funduszu sołeckim

Nominację na nowego wojewodę 
otrzymał, w miejsce Aleksandra 
Marka Skorupy, poseł na Sejm RP 
– Tomasz Smolarz. W parlamencie 
zastąpi go Teresa Świło, dotych-
czasowa radna Rady Miejskiej 
w Świdnicy.

Przebudowa pięciu strzegomskich 
ulic jest dofinansowana w ramach 
programu pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój " na rok 2014.

Jeśli chodzi o następne projekty urządzeniowo rolne dla wymienionych wsi, to 
na ukończeniu jest przygotowywany przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Tere-
nów Rolnych we Wrocławiu, Pracownia Terenowa w Kłodzku projekt dla wsi 
Stanowice. Z uzyskanych informacji wynika, że projekt zostanie przedłożony na 
koniec kwietnia br. Projekt urządzeniowo rolny dla wsi Godzieszówek, Granica 
i Tomkowice opracowywany przez Oddział w Legnicy, zostanie przedłożony do 
konsultacji w miesiącu maju br. 

W ostatnim okresie powstała dru-
ga już mapa, tym razem trochę 
większa, przedstawiająca miejsca 
zesłań, niewolniczej pracy i stra-
ceń Polaków na Syberii. Ma ona 
trafić do Gimnazjum im. Sybiraków 
w Świebodzicach.

Z inicjatywy zastępcy burmistrza Strzegomia - Wiesława Witkowskiego i dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych we Wrocławiu na jednym z zebrań z sołtysami przedstawiono program „Scalenie gruntów obszarów 
wiejskich” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
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Andrzej Zontek, prezes 
strzegomskiego koła, troszczy 
się o to, by działalność stowa-
rzyszenia była wszechstronna 
i interesująca. Prowadzi szeroko 
zakrojoną działalność infor-
macyjną. Ważną rzeczą jest, 
jak mówi, świadomość form 
pomocowych, jakie przysługują 
członkom koła. W tym celu są 
organizowane liczne spotkania 
informacyjne. 

Wśród wielu cennych infor-
macji, przekazanych przez Beatę 
Galewską, ważne było przedsta-
wienie źródeł dofinansowania, 
możliwych do pozyskania przez 
osoby niepełnosprawne. Są to 
środki finansowe z Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych, likwidacja 
barier architektonicznych, tech-
nicznych i w komunikowaniu 
się, przyznawanie środków na 
dofinansowanie sprzętu orto-
pedycznego, rehabilitacyjnego, 
to tylko niektóre z form do-
finansowań, o które mogą się 
ubiegać osoby niepełnosprawne. 

Także organizacje pozarządowe, 
które złożyły wnioski w terminie 
znacznie wcześniejszym, bo do 
30 listopada ubiegłego roku, 
mają możliwość w roku bieżą-
cym otrzymania dofinansowania 
na organizację różnego rodzaju 
imprez kulturalno - sportowych 
i turystycznych. W ramach tego 
funduszu przeznaczono do dys-

pozycji powiatu świdnickiego 
kwotę 2 921 000 zł. Rada Po-
wiatu 3 kwietnia br. zdecyduje na 
jakie cele je przeznaczy. Drugim 
źródłem dofinansowania jest 
budżet państwa. Kolejnym - 
Europejski Fundusz Społeczny. 

Czwartym natomiast budżet 
powiatu, w ramach którego są 
podejmowane działania z za-
kresu ochrony zdrowia psychicz-
nego, w które włączył się Urząd 
Miejski w Strzegomiu. 
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Dla niedowidzących
Koło PZN w Strzegomiu to organizacja pomagająca ludziom niewidomym i niedowidzącym

Tegoroczny sezon zimowy na 
strzegomskim lodowisku był 
ze wszech miar udany. Mimo 
wyjątkowo ciepłej zimy i rela-
tywnie wysokiej temperatury, 
frekwencja dopisała, co kolejny 
raz potwierdziło zasadność wy-
budowania w naszym mieście 
„Białego Orlika”.

Obiekt był udostępniony 
naszym mieszkańcom i oso-
bom spoza gminy w dniach 
od 6 grudnia 2013 r. do 2 
marca 2014 r. Jak informuje 
Grzegorz Luszawski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, w tym bli-
sko 3-miesięcznym okresie 
sprzedano ok. 8,5 tys. biletów, 
w tym: 1249 dla osób doro-
słych, a 7223 to bilety ulgowe 
dla dzieci. Zanotowano także 
ponad 4 900 wypożyczeń ły-
żew. – W porównaniu z ubie-

głym rokiem te statystyki się 
zdecydowanie poprawiły, co 
świadczy o wzroście zainte-
resowania tą formą spędzania 
wolnego czasu na świeżym 
powietrzu – podkreśla dyrektor 
OSiR-u. Dodajmy, że w ofer-
cie lodowiska była bezpłatna 
nauka jazdy na łyżwach, a pod-
staw bezpiecznego poruszania 
się na lodzie uczyli miejscowi 
instruktorzy sportu – Andrzej 
Rajtar i Wołodymir Kryczen-
kow. Sporą popularnością – już 
od dnia zakupu – cieszyły się 
także dwa pingwiny, dzięki 
którym najmłodsi amatorzy 
ślizgów mogli stawiać swoje 
pierwsze kroki na lodzie. Sezon 
na lodowisku już się zakończył, 
jednak już dzisiaj zapraszamy 
na otwarcie obiektu w grud-
niu br. 
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Lodowisko pękało w szwach
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Spotkaniu towarzyszyła miła 
i sympatyczna atmosfera. W toku 
rzeczowej dyskusji rozmawiano 
o planach jaroszowskiego stowa-
rzyszenia, wymianie pomysłów 
i doświadczeń, sposobie pozy-
skiwania funduszy z zewnątrz 
i nawiązaniu współpracy z sa-
morządem lokalnym i innymi 
podmiotami. Przewodniczący 
Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego – Piotr Szmidt 
zaprosił stowarzyszenie „Razem 
dla Jaroszowa” do włączenia się 
w organizację i uczestnictwo 

w III Forum Organizacji Poza-
rządowych, które odbędzie się we 
wrześniu. - Jesteśmy stosunkowo 
młodym stowarzyszeniem i do-
piero stawiamy pierwsze kroki. 
Chcemy się rozwijać i współpra-
cować z innymi stowarzyszeniami. 
Naszym nadrzędnym celem jest, 
aby działać – jak mamy w nazwie 
– razem, dla dobra wszystkich 
mieszkańców Jaroszowa. Powin-
niśmy się wspierać, a nie rywali-
zować – podkreślali przedstawi-
ciele stowarzyszenia. Burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta 

zadeklarował wszelką pomoc 
nowej organizacji i podkreślił, 
że stowarzyszenia mają większe 
możliwości, a już szczególnie na 
wsi mają one duże znaczenie. - 
Najważniejsze, że jesteście. Teraz 
powinniście stopniowo, krok po 
kroku zacząć realizować swoje 
cele. Nie zawieszajcie sobie od 
razu zbyt wysoko poprzeczki 
– trzeba zacząć od mniejszych 
projektów – podkreślał. Obecna 
na spotkaniu Anna Hałas – na-
czelnik Wydziału Funduszy Eu-
ropejskich w UM w Strzegomiu 

poinformowała zainteresowanych 
o możliwościach dofinansowania 
ze źródeł zewnętrznych, w tym  
m. in. z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
oraz zadeklarowała pomoc me-
rytoryczną ze strony wydziału. 
Przewodniczący Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
podkreślił ponadto, że rada będzie 
wspierać członków nowego sto-
warzyszenia i życzył powodzenia 
w realizacji wytyczonych celów.
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Pierwsze konsultacje ze stowarzyszeniami
Chcą się rozwijać i współpracować z innymi stowarzyszeniami dla dobra wszystkich mieszkańców Jaroszowa

Przedmiot zamówienia będzie 
obejmował m.in. prace rozbiór-
kowe obejmujące demontaż 
istniejącego pokrycia dachowego 

wraz z ociepleniem i płytami 
korytkowymi, obróbkami i in-
stalacją odgromową, a także 
demontaż ścianek ażurowych; 

prace zabezpieczające; przegląd 
techniczny odsłoniętych ele-
mentów konstrukcyjnych dachu 
z oceną ich rzeczywistego stanu 
technicznego; wymurowanie 
fragmentów ogniomurów dachu 
z ociepleniem, tynkiem i malo-

waniem; naprawę, wzmocnienie 
i zabezpieczenie elementów 
konstrukcji stalowej dachu; wy-
konanie dodatkowej, drewnianej 
konstrukcji wsporczej pod po-
krycie dachowe; montaż płatwi 
dachowych z cienkościennych 

profili stalowych 
typu Z; montaż 
pokrycia z blachy 
trapezowej, wełny 
mineralnej i papy 
termozgrzewal-
nej czy montaż 
instalacji odgro-
mowej i obróbek 
blacharskich.
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Jest przetarg na remont dachu SCK
W ramach prac przewidziano wzmocnienie i zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej dachu oraz wykonanie dodatkowej, drewnianej konstrukcji

Spotkanie informacyjne dla osób niedowidzących i nie-
widomych z Beatą Galewską, dyrektor PCPR w Świdnicy 
i Katarzyną Sznajder, pracownikiem PCPR odbyło się 
6 marca 2014 r. w CAS Karmel. Na zaproszenie prezesa 
przybyła także Barbara Bryja, wiceprezes Zarządu Okręgu 
Dolnośląskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu. Na 
spotkanie przybyło ponad 60 ze 112 członków koła. 

Dyrektor PCPR w Świdnicy zachęcała do udziału w projekcie „Droga do 
aktywności”, w ramach którego przygotowano wiele atrakcyjnych form do-
skonalenia się osób niepełnosprawnych. W powiecie działa Społeczna Rada ds. 
Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Usługi psychologiczne i prawnicze świadczy Punkt Interwencji 
Kryzysowej przy ul. Żeromskiego w Świdnicy. W stronę władz samorządowych 
gminy Strzegom popłynęły słowa podziękowania i uznania za współdziałanie 
i pomoc niesioną osobom niepełnosprawnym. 

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na przebudowę dachu 
Strzegomskiego Centrum Kultury. 

W marcu br. rozpoczęły się 
spotkania członków Gmin-
nej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego i burmistrza 
Strzegomia ze stowarzy-
szeniami działającymi na 
terenie gminy Strzegom. 
Pierwsza z konsultacji odbyła 
się w Jaroszowie w dniu 4 
marca br. z nowo powstałym 
stowarzyszeniem „Razem dla 
Jaroszowa”. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do burmistrzA / AktuAlności

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Będą remonty  
na Os. Hotele 

Corocznie w planie remon-
tów w zasobie komunalnym 
uwzględniane są potrzeby 
remontowe dotyczące Osiedla 
„Hotele”. To zespół 7 budyn-
ków mieszkalnych, które w 
przeszłości stanowiły zasób 
mieszkaniowy Zakładu Ma-
teriałów Ogniotrwałych w 
Jaroszowie. Po komunalizacji 
weszły one w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy 
Strzegom. W chwili obec-
nej dwa budynki stanowią 
Wspólnoty Mieszkaniowe 
(nr 131, 132), zaś pozostałe, 
tj. nr 133-133A, 134-134A, 
135-135A, 136-136A, 137-
137A, są własnością gminy. 
W roku ubiegłym zrealizo-
wano tu: wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej; naprawy 
miejscowych pokryć dachów, 
mechanicznego czyszczenia 
kanalizacji, remont korytarza 
w budynku, remont lokalu pod 
zasiedlenie. Kosztowało to 70 
tys. zł. W tym roku w planie 
remontów ujęto: wymianę sto-
larki okiennej, remont pokryć 
dachowych, korytarzy i inne 
prace na łączną kwotę ok. 50 
tys. zł.

red

-  Chcemy pomóc  t ym, 
którzy swym cierpieniem 
i ogromnymi problemami 
pozostają osamotnieni. Utwo-
rzyliśmy fundusz pomocy 
stypendialnej aby zebrane 
środki rozdysponować wśród 
najbardziej potrzebujących. 
Procedury programu zostały 
przez nas tak zaplanowane 
aby uczynić je jak najbardziej 
dostępnymi, i aby w jak naj-
mniejszym stopniu obciążały 
rodziny – informuje Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych SPES. 

Wysokość stypendium jest 
ustalana indywidualnie dla 
każdej z rodzin, jest  ono 
przyznawane na okres jed-
nego roku. Osoby ubiegające 
się o przyznanie świadczenia 
składają drogą elektroniczną 
wniosek, do którego nie są 
załączane żadne dokumenty. 
- Dopiero po analizie wnio-
sków kontaktujemy się z wy-

branymi przez nas rodzinami, 
wstępnie zakwalifikowanymi 
do programu, które komple-
tują potrzebną dokumentację 
i przesyłają nam do weryfika-
cji – wyjaśnia SPES.

Wnioski na stypendia na 
lata 2014/2015 przyjmujemy 
do dnia 28.03.2014 r.

Jeśli twoje dziecko znajduje 
się w ciężkim stanie klinicz-

nym, wymaga całodobowych 
specjalistycznych zabiegów 
opiekuńczych i pielęgnacyj-
nych, a Twoja rodzina znaj-
duje się w trudnej sytuacji 
f inansowej, jesteś  poten-
cjalnym adresatem naszego 
stypendium.

W s z y s t k i e  i n f o r m a c j e 
na  s t ronie  in te rnetowej :  
www.spes.org.pl/stypendia

Program Pomocy Dzieciom
Wnioski o stypendia dla dzieci w ciężkim stanie można składać do 28.03.2014 r.

W 2014 r. gmina Strzegom 
utworzyła ogółem 149 miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych. 

W wyniku zawartych umów z 
Powiatowym Urzędem Pracy w 
Świdnicy, Urząd Miejski i jednost-
ki gminy utworzyły 149 miejsc 
pracy, w tym z dofinansowaniem 
PUP - 89 miejsc. 

W najbliższym czasie rozpocz-
nie pracę również 6 stażystów w 
ramach projektu „Aktywny po-
wrót”. Ponadto po zakończonych 
umowach z PUP, zobowiązani 
będziemy utworzyć 37 miejsc 

pracy. W okresie styczeń – marzec 
2014 r. zasiłek „wypracowało” 15 
osób.

Zatrudnione osoby bezrobotne 
wykonują głównie prace porządko-
we, segregują odpady komunalne, 
ale również inne prace, w szcze-
gólności – opiekunek na przej-
ściach dla pieszych, opiekunek nad 
uczniami w czasie przewozu do 
szkół, gońców, kontrolerów strefy 
płatnego parkowania, opiekunek 
nad chorymi w domu, obsługują 
dworzec autobusowy i wykonują 
pomocnicze prace biurowe.

Miejsca pracy utworzone w 2014 r. dla 
osób bezrobotnych w gminie Strzegom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w 
ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą 
respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych 
całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Forma organizacyjna utworzo-
nych miejsc pracy w 2014 r.

Liczba miejsc 
pracy

Roboty publiczne 31 miejsc

Prace interwencyjne 10 miejsc

Staże 8 miejsc

Zobowiązania wobec urzędu 
pracy 60 miejsc

Razem: 109 miejsc

Prace społecznie użyteczne 40 miejsc

Ogółem: 149 miejsc

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 odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

magdalena: Pytanie dotyczy 
sygnalizacji świetlnej przy ul. 
świdnickiej w strzegomiu. kto 
zarządza tą sygnalizacją? do 
kogo należy zgłaszać zastrze-
żenia dotyczące jej funkcjono-
wania? sprawa dot. pierwszych 
„świateł” jadąc od strony strze-
gomskiego rynku: jest pewien 
długi moment, gdy auta oczeku-
jąc na czerwonym świetle mają 
możliwość do bezkolizyjnej jaz-
dy na wprost, gdyż w tym czasie 
przechodnie przez ul. świdnicką 
mają czerwone światło, a auta 
jadące z kierunku świdnicy do 
strzegomskiego rynku mają zie-
lone światło. i jest to naprawdę 
długi odcinek czasu (na prze-
jazd kilku aut; pod warunkiem 
oczywiście że będą miały za 
cel do jazdy na wprost). celem 
usprawnienia powinno się za-
mieścić dodatkową sygnalizację 
z zieloną strzałką do jazdy tylko 
na wprost. 

Zarządcą sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ul. Świd-
nickiej z ul. Kasztelańską jest 
Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei. Pani sugestie były już 

zgłaszane do zarządu drogi. Nie 
uzyskały akceptacji. 
marek: witam. sprawa dotyczy 
skrzyżowania ulic Paderew-
skiego i ul. legnickiej (zjazd do 
intermarche). kierowcy bardzo 
często traktują lewy pas jako 
służący wyłącznie do wjazdu 
na parking marketu, natomiast 
z prawego pasa wjeżdżają 
w ulicę legnicką w obu kierun-
kach. jest to odcinek drogi jed-
nokierunkowej i już kilka razy 
musiałem unikać kolizji, skręca-
jąc w ul. legnicką z lewego pasa 
z samochodem skręcającym w tą 
samą stronę z prawego. może 
namalowanie strzałek pozio-
mych na nawierzchni załatwi 
sprawę? 

Niestety jako gmina nie mo-
żemy wiele zrobić, ponieważ 
stroną odpowiedzialną za ozna-
kowanie całego skrzyżowania 
jest zarządca drogi wyższej 
kategorii. Jako burmistrz mogę 
jedynie zwrócić się z prośbą 
o wykonanie dodatkowego 
oznakowania poziomego i - 
analizując pana argumenty 
– spróbuję porozmawiać z za-
rządcą drogi nr 374 o dodatko-
wym oznakowaniu poziomym.

jadwiga: Fakt strzegomski nr l 
podaje stawki podatków i opłat, 
a nie mówi, że gmina przyjęła 
niższe niż wytyczne z mP z 20l3 
roku i tak: środki transportu po. 
9 ton gmina l 334 zł -limit l 
637,89, po. 3,5 tony gmina 638 
- limit 8l8,l7, pod. rolny gmina 
l56 zł - limit l73,20. to samo jest 
z podatkami od nieruchomości. 
dlaczego nie mówicie prawdy. 
Pretensje, że budżet zadłużony, 
a ciągle są wnioski o inwestycje. 
A jak się weźmie kredyt, to 
w latach następnych się spłaca. 
burmistrz wie, co robi - trzeba 
mu ufać i pomagać.

W roku 2014 skutek obni-
żenia stawek podatków, w tym 

podatku od nieruchomości, 
rolnego, od środków trans-
portowych, to blisko 2 miliony 
złotych. W skali całej kadencji 
2011-2014 to kwota blisko 7 
mln zł. Ustalając stawki podat-
ków, zawsze trzeba ważyć, czy 
maksymalne stawki podatku 
nie przyniosą strat, bo na 
przykład wstrzymamy rozwój 
firmy, gospodarstwa rolnego. 
Jednak obniżanie nadmierne 
też nie jest możliwe w tej 
kadencji rady. Myślę, że uda-
ło nam się zachować umiar, 
rozsądek w podejmowaniu 
uchwał podatkowych. 

XXX: witam, o co tu chodzi? 
Przebudowa dachu strzegom-
skiego centrum kultury przy 
ul. Paderewskiego 36 w strze-
gomiu – przecież był robiony 
kapitalny remont tej placówki? 
kto jest odpowiedzialny za 
taka fuszerkę?

Remont dachu robiony i za-
kończony było w 2010 roku za 
mojego poprzednika. Niestety 
inwestor zastępczy, którego 
zatrudniła gmina za 60 tys. 
zł ani też pracownicy gminy, 
nie zwrócili uwagi, że dach 
jest z lat 70-tych, a projektant 
nie dokonał przeglądu i prze-
liczeń nowego obciążenia 
dachu (warstwą ociepleniową 
i pokryciem). Po zakończeniu 
drugiego etapu remontu do-
konano przeglądu budowla-
nego i odkryto niespodziankę. 
Konstrukcja metalowa była 
obniżona, a płyty popęka-
ne, dlatego zapadła decyzja 
o zamknięciu tej części SCK. 
Ogłosiliśmy już przetarg na 
remont dachu. Będziemy wy-
konywać dokumentację z od-
krywki dachu, po zakończeniu 
podejmiemy działania odszko-
dowawcze oraz kadrowe za 
brak nadzoru nad projektem 
i inwestycją.

strzegomianka: Panie burmi-
strzu, spacerując po naszym 
mieście widzę jak zmienia ono 
swój wygląd – pięknieje, przy-
bywa wyremontowanych ulic, 
budynków, kwitnie życie kultu-
ralne dla wszystkich grup spo-
łecznych i tu trzeba wyraźnie 
podkreślić pana zaangażowanie 
i upór w dążeniu do tego, aby 
nam wszystkim żyło się lepiej. 
dziękujemy 

Dziękuję za mile słowa, bo 
one bardzo mobilizują. 

mieszkaniec: Panie burmi-
strzu! mamy pierwszą ścieżkę 
rowerową w mieście na ul. sza-
rych szeregów. można z niej 
skręcić w ul. wolską, na której 
prawie nie ma ruchu, więc jest 
bezpieczna. ostatnio informo-
wał Pan o planach remontu 
drogi wojewódzkiej nr 374. 
może warto byłoby uzgodnić 
z jej zarządcą, żeby na krót-
kim odcinku od ul. wolskiej do 
wjazdu na stary dworzec Pks 
zaplanować wzdłuż chodnika 
odcinek ścieżki. Pozwoliłoby to 
na połączenie istniejącej ścieżki 
z parkiem, a więc utworzyłoby 
dość długi odcinek trasy przy-
jaznej rowerzystom. Pozdra-
wiam!

Pomysł dobry, jednak remont 
będzie realizować z zewnętrz-
nych środków Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei. Postaram 
się jednak, by w tym miejscu, 
gdzie jest przejście piesze, 
obniżyć krawężnik, by łatwo 
rowerem można było wyjechać 
na chodnik.

Adam: witam panie burmi-
strzu. mam pytanie odnośnie 
kanalizacji w naszej miejsco-
wości. istnieje i funkcjonuje - 
cieszy mnie to bardzo, ale niech 
pan powie, co z szambami, które 
pozostały? są one niezabezpie-
czone - no mówmy otwarcie, 

że to prawdziwe zagrożenie, 
bo niektóre są w opłakanym 
stanie. moje pytanie brzmi, czy 
gmina w jakiś sposób będzie 
to kontrolować? Pozdrawiam 
i powodzenia w wyborach. 

Proszę o wskazanie, o które 
szambo/szamba chodzi, to 
sprawdzimy. Jeśli są one na te-
renie prywatnym, to odpowiada 
za nie właściciel gruntu. 
jolanta: Proszę o informację, 
że w sprawie wycinki chore-
go drzewa, które znajduje się 
w ogrodzie prywatnej posesji 
blisko ulicy i w niewielkiej od-
ległości od słupa energetyczne-
go. część w/w spróchniałego 
drzewa przewróciło się wcze-
śniej. drzewo zaatakowane 
jest przez grzyba i stwarza za-
grożenie. Proszę o informację, 
gdzie zgłosić się w/w sprawie 
i czy w takim przypadku wy-
cinka nie leży w gestii zakładu 
energetycznego. Pozdrawiam.

Usunięcie drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości 
może nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia przez burmistrza 
na wniosek posiadacza nie-
ruchomości bądź właściciela 
urządzeń, o których mowa 
w art. 49 §1 Kodeksu cywil-
nego, jeżeli drzewa lub krze-
wy zagrażają funkcjonowaniu 
tych urządzeń. Zezwolenie 
takie uzyskuje się w drodze 
decyzji administracyjnej na 
wszystkie drzewa za wyjątkiem 
drzew owocowych oraz drzew, 
których wiek nie przekracza 
10 lat (bez względu na stan 
zdrowotny).

jan mikior: witam Pana bur-
mistrza. na wstępie chciałem 
powiedzieć, że cieszy mnie 
fakt, że miasto uzbraja dawne 
ogrody miejskie. chciałbym, 
aby przed odbiorem firma, która 
uzbrajała tereny po ogrodach 
miejskich - zmiotła piasek 

z ul. krótkiej, który został na-
niesiony w takich ilościach, że 
wpusty kanalizacji deszczowej 
są zapchane gliną. może je da 
sie wyczyścić, choć to już za duże 
wymagania. oczywiście to nor-
malne, by po skończonej pracy 
ul. krótka została oczyszczona. 
A moja prośba jest tylko dbało-
ścią o dobry wizerunek miasta, 
czasem o takie rzeczy inwestor 
zapomina zadbać.

Wykonawca robót dotyczą-
cych uzbrojenia terenu pod bu-
downictwo mieszkaniowe przy 
ul. Krótkiej zgodnie z umową 
zobowiązany jest po zakoń-
czeniu prac do doprowadzenia 
do należytego stanu i porządku 
terenu budowy oraz terenów 
przyległych - w tym również 
ulicy Krótkiej. Zobowiąże-
my wykonawcę również do 
sprzątania na bieżąco, w razie 
mocnego zanieczyszczenia 
ulicy Krótkiej. 

zbyszek: dzień dobry. moje 
pytanie dotyczy odłączenia 
gazu w połowie budynku przy 
ulicy kwiatowej 18-20. czym 
było to spowodowane i kiedy 
będzie możliwość ponownego 
podłączenia? 

Budynek przy ul. Kwiatowej 
nie jest własnością gminy. Jest 
to Wspólnota Mieszkaniowa 
z jednym lokalem gminnym. 
Budynek jest dwuklatkowy 
i ma dwa przyłącza gazowe. 
W klatce nr 20 odłączenie gazu 
miało miejsce 03.08.2009r. 
w związku z rozszczelnieniem 
instalacji gazowej. Temat wy-
konania nowej instalacji gazo-
wej podejmowany jest co roku 
na zebraniach wspólnot, jednak 
właściciele nie mogą dojść do 
porozumienia w tej kwestii. 
Wspólnota nie posiada fundu-
szu remontowego. W tym roku 
mają podjąć decyzję o założe-
niu takiego funduszu. 
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Komisja d/s Wsi w 2013 r. od-
była łącznie 18 posiedzeń (w tym 
3 wyjazdowe), podczas których 
podejmowała tematy zawarte 
w planie pracy komisji, opinio-
wała projekty uchwał przygoto-
wywane pod obrady sesji Rady 
Miejskiej, a także rozwiązywała 
sprawy bieżące, należące do jej 
kompetencji. Członkowie komi-
sji uczestniczyli w organizowa-
nych na terenach poszczególnych 
sołectw zebraniach wiejskich 
związanych m.in. z bieżącymi 
problemami mieszkańców wsi, 
brali aktywny udział w wielu 
różnych imprezach kulturalnych, 
sportowych oraz religijno-pa-
triotycznych organizowanych na 
terenie gminy Strzegom i poza 
nią, pełnili systematycznie dyżu-
ry związane z przyjmowaniem 
interesantów przez burmistrza 
Strzegomia oraz brali udział 
w cyklicznych naradach burmi-
strza z sołtysami. - Komisja na 
bieżąco zajmowała się wieloma 
sprawami i problemami doty-
czącymi rolników i społeczności 
wiejskiej. Członkowie komisji 
uczestniczyli w spotkaniach nt.: 
możliwości pozyskania środków 
na budowę kanalizacji na tere-
nach wiejskich, bieżącej działal-
ności „Spółki Wodnej”, ochrony 
gruntów rolnych oraz skupu zbóż. 
Wnioskowaliśmy o obniżenie 
ceny skupu 1 dt żyta do oblicze-

nia wysokości podatku rolnego 
w naszej gminie – podkreśla 
Tomasz Dziurla, przewodni-
czący Komisji d/s Wsi. - Dzięki 
rzetelnej współpracy wszystkich 
członków komisji mogliśmy 
systematycznie wspierać i kon-
trolować działania podejmowane 
przez burmistrza Strzegomia, 
związane z realizacją zadań za-
wartych w opracowanych wcze-
śniej przez naszą komisję dwóch 
raportach dotyczących stanu 
faktycznego świetlic wiejskich 
oraz strażnic Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, funkcjonujących 
w naszej gminie – kontynuuje 
Tomasz Dziurla. Komisja d/s 
Wsi we współpracy z Komisją 
Kultury, Sportu i Rekreacji po 
przeprowadzeniu szczegółowej 
obserwacji stanu technicznego 
i wyposażenia obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych funkcjonują-
cych na terenie gminy Strzegom, 
po kilku wspólnych wyjazdowych 
i stacjonarnych posiedzeniach 
komisji, przekazała burmistrzowi 
Strzegomia stosowne wnioski 
mające na celu polepszenie wa-
runków funkcjonowania boisk 
należących do GLKS-u. Wnioski 
te są realizowane na bieżąco, 
w miarę posiadanych środków 
finansowych. Ponadto, Komisja 
ds. Wsi wypracowała i przeka-
zała burmistrzowi Strzegomia 
wiele bardzo cennych i zasadnych 

wniosków i interpelacji, mających 
na celu poprawę życia mieszkań-
ców gminy Strzegom. - Cieszy-
my się również z faktu, iż dzięki 
m. in. naszym systematycznym 
staraniom i dobrej współpracy 
z burmistrzem w budżecie gminy 
Strzegom na rok 2014 kolejny 
raz zostały ujęte duże środki 
na przeprowadzenie remontów 
w kilku świetlicach wiejskich oraz 
innych obiektach publicznych, 
należących do zasobów mienia 
gminnego – podsumowuje prze-
wodniczący.

Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska 
w 2013 roku komisja odbyła 

19 posiedzeń, podczas których 
omawiała zagadnienia dotyczące 
m.in. bezpieczeństwa, ładu i po-
rządku na terenie miasta i gminy 
Strzegom, ochrony i kształto-
wania środowiska naturalnego, 
utrzymania czystości, ochrony 
i zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego, utrzymania porządku 
i estetyki w ruchu drogowym, 
omawiała i opiniowała projekty 
uchwał oraz opiniowała dla 
potrzeb tut. Urzędu Miejskiego 
sprawy związane głównie z za-
gadnieniami dotyczącymi prawa 
o ruchu drogowym. - Na posie-
dzenia zapraszano gości z ze-
wnątrz: przedstawicieli Policji, 
tj. Komisariatu Policji w Strze-

gomiu, Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Straży Po-
żarnej, tut. Urzędu Miejskiego, 
Zakładu Usług Komunalnych 
Spółka z o.o., Wodociągów i Ka-
nalizacji Spółka z o.o., Zarządu 
Dróg Powiatowych i innych 
instytucji. Ponadto komisja, 
przy współpracy z różnymi in-
stytucjami, przyczyniła się do 
poprawy bezpieczeństwa w gmi-
nie, co jednocześnie wpłynęło 
na podwyższenie jakości życia 
mieszkańców – podkreśla prze-
wodniczący komisji, Ryszard 
Nabiałek.

red

Ubiegły rok w pracach komisjiDarmowy kurs  
komputerowy

Strzegomskie Centrum Kul-
tury, w partnerstwie z Ośrod-
kiem Szkoleniowo – Doradczym 
Persona, zaprasza na bezpłatny 
kurs komputerowy mieszkańców 
gminy Strzegom. Kurs jest or-
ganizowany w ramach projektu: 
„Z komputerem na TY - kursy 
ECDL podnoszące kwalifikacje, 
wiedzę i umiejętności obsługi 
komputera wśród mieszkańców 
województwa dolnośląskiego”.

Do udziału w szkoleniu za-
praszane są :
•	 osoby	w	wieku	50-64	lat	z	wy-

kształceniem maksymalnie 
średnim.

•	 osoby	zamieszkałe	na	obsza-
rach wiejskich,

•	 osoby	bezrobotne,
•	 osoby	niepełnosprawne,
•	 osoby	pracujące.

Zajęcia będą odbywać się 
w Centrum Aktywności Spo-
łecznej KARMEL w Strze-
gomiu. Szkolenie obejmuje 64 
godziny nauki na laptopach 
dostarczonych przez jednostkę 
realizującą projekt. Ponadto 
oferowany jest zwrot kosz-
tów dojazdu oraz poczęstunek 
w trakcie szkolenia.

red

Młodzi radni  
współpracują 

Członkowie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
13 lutego br. uczestniczyli 
w spotkaniu w Świebodzicach, 
gdzie mogli poznać przedsta-
wicieli młodzieżowych rad ze 
Świdnicy i Świebodzic. Z ko-
lei 28 lutego br. gościli u siebie 
członków rad z Jaworzyny 
Śląskiej, Świdnicy i Żarowa. 
– Mam głęboką nadzieję, że 
dzięki wymianie doświadczeń 
i pomysłów jeszcze więcej 
uda nam się zrealizować na 
terenie naszej gminy - mówi 
Konrad Fornal, przewod-
niczący MRM w Strzego-
miu. – Dodam jeszcze, że 11 
marca strzegomska delega-
cja młodych radnych będzie 
uczestniczyć w konferencji, 
która odbędzie się w Świdnicy 
w ramach Młodzieżowego 
Sejmiku Wojewódzkiego. 

tW

Na tak oryginalny i dosyć nie-
typowy pomysł uatrakcyjnienia 
garaży, umiejscowionych przy 
strzegomskich Plantach, wpadł 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu - Tadeusz Wasy-
liszyn wraz z mieszkańcami.

- Spacerując po strzegomskich 
Plantach, moim oczom ukazały się 
szare i ponure ściany 
garaży. W rozmo-
wie z mieszkańca-
mi wpadliśmy na 
pomysł, że fajnie 
byłoby je czymś 
przyozdobić i jed-
nocześnie wprowa-
dzić trochę kolorów 
w ten smutny krajobraz. Prze-
prowadziłem również konsulta-
cje z zastępcą dyrektora SCK - 
Krzysztofem Kalinowskim oraz 
Zbigniewem Jurgielewiczem, 
naszym strzegomskim plastykiem 
i rysownikiem, o wdrożeniu tego 
pomysłu w życie – komentuje 
Tadeusz Wasyliszyn. W rezultacie 

powstało 20 rysunków, przedsta-
wiających historię naszego miasta, 
na bazie których powstaną tablice 
z artystyczną wizualizacją historii 
Strzegomia. Wszystko jednak 
zależy od zgody ich właścicie-
li. – Złożyłem i przedstawiłem 
wniosek Radzie Miejskiej i zo-
stał on przyjęty. Po czym Urząd 

Miejski wystąpił do 
właścicieli tychże 
garaży o wyraże-
nie akceptacji na 
umieszczenie planu 
rysunków. Jeśli taką 
zgodę otrzyma-
my, zwrócimy się 
do konserwatora 

z prośbą o pozwolenie na zamiesz-
czenie tych tablic - kontynuował. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, mieszkańcy miasta będą 
mogli oglądać historię Strzegomia 
już od 4 czerwca br., w dzień 25-
lecia uzyskania niepodległości 
przez III RP.

KW

Strzegomskie Wall Art

- uczestnictwo w płatnych 
stażach zawodowych lub 
praktykach,

- udział w kursach i szko-
leniach (m.in. kurs prawa 
jazdy kat. ,,B”, kurs bukie-
ciarz – florysta),

- udział w warsztatach z do-
radcą zawodowym,

- możliwość uzupełnienia 
wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjal-
nym, ponadgimnazjalnym 
lub policealnym, 

- udz ia ł  w  wy jaz dowych 
treningach kompetencji 
i  umiejętności  społecz-
nych 

- udział  w indywidualnej 
terapii psychologicznej, 

- udział w zespołach ćwiczeń 
fizycznych usprawniają-
cych psychoruchowo,

- integrację i wzajemne po-
znanie się poprzez udział 
w imprezach integracyjno 
– kulturalno – turystycz-
nych,

- zwrot kosztów dojazdu.
Jesteś  zainteresowana/y 

udziałem w projekcie? Wy-
pełnij ankietę rekrutacyjną 
(dostępną na stronie interne-
towej lub w siedzibie PCPR) 
i dostarcz ją do Biura Projek-
tu w terminie do 11 kwietnia 

2014 r. A jeśli masz pytanie? 
Zadzwoń lub przyjdź. 

Nowe szanse na rynku pracy
Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć do Biura Projektu do 11. kwietnia 2014 r. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2014 rok.

6. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

7. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

8. Zamknięcie obrad.

Jaki będzie plan sesji? 
Dzisiaj (11.03) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Czym tym razem zajmą się rajcy?

Kapituła opiniująca nada-
wanie tytułu „Honorowego 
Obywatela Strzegomia” 5 marca 
br. pozytywnie i jednogłośnie 
rozpatrzyła wnioski o uho-
norowanie tym zaszczytnym 
wyróżnieniem Antoniego 
Kulczyckiego i Ryszarda Wi-
klińskiego, którzy związani są 
z pożarnictwem. Tym samym 
upoważniła burmistrza Strze-
gomia do przygotowania pro-
jektów uchwał w tej sprawie.

Na posiedzeniu kapituły 
obecni byli: burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta, 

przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu - Tadeusz Wa-
syliszyn, wiceprzewodnicząca 
rady - Maria Michalec oraz 
radna Aneta Wiklińska (głos 
wstrzymujący w trakcie rozpa-
trywania wniosku dot. Ryszarda 
Wiklińskiego).

red

Kolejni Honorowi Obywatele

11 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się druga w tym roku 
Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2010-2014.

Rozpoczęcie szkolenia planowane 
jest na dzień 15 maja 2014 roku.
Chętnych do wzięcia udziału 
w szkoleniu prosimy o kontakt pod 
numerami telefonu:
74/649 11 18 lub 74/649 44 00 lub 
e-mail: caskarmel@wp.pl
Ilość miejsc jest ograniczona - de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie 
zawodowe ? A może chcesz wzmocnić wiarę we własne możliwości? Właśnie dla Ciebie 
w ramach projektu „Droga do aktywności” przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych możliwości 
doskonalenia się poprzez:

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 
Świdnica, I piętro pokój nr 26
tel. 074/851-50-27, 074/851-
50-19, 074/851-50-32 fax 
074/851-50-11
www.pcpr.swidnica.pl 
e-mail: 
biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

W tym numerze przedstawiamy sprawozdania z pracy w 2013 
r. Komisji d/s Wsi, a także Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Po-
rządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.

Komisja d/s wsi



ROZWóJ SOłeCTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Rusko  i Skarżyce 

Remont świetlicy wiejskiej 
w Rusku był możliwy dzięki 
wprowadzeniu do budżetu 
nowych zadań i środków.Był 
to skutek otrzymania dofinan-
sowania przez gminę Strzegom, 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Złożony na prze-
łomie 2012/2013 roku wnio-
sek o dofinansowanie zadań 
przebudowy i remontu świe-
tlicy wiejskiej w Rusku został 
pozytywnie oceniony i uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 
500 tys. zł przy całkowitym 
koszcie remontu wynoszącym 
838 534,41zł. Prace na świetlicy 
przebiegają szybko, solidnie 
i według planu.

- I to mi się podoba - stwier-
dza sołtys wsi. Remont budynku 
świetlicy obejmuje wiele zadań 

wpisanych w harmonogram 
robót. Jednym z najważniej-
szych jest wzmocnienie fun-
damentów i renowacja ścian 
fundamentowych, wykonanie 
nowych warstw posadzkowych, 
odbicie uszkodzonych starych 
tynków oraz wykonanie jedno-
warstwowych gładzi gipsowych 
na całości ścian. W sanitariacie 
zaplecza kuchennego, zostaną 
ułożone ścienne płytki cera-
miczne do wys. 2,0 m. Ściany 
i sufity zostaną wymalowane 
farbami lateksowymi. Wymie-
niona zostanie stara stolarka 
okienna i drzwiowa oraz mon-
taż nowoprojektowanej wraz 
z montażem parapetów we-
wnętrznych PCV i podokienni-
ków z blachy tytanowo-cynko-
wej. W planach jest wykonanie 
termomodernizacji istniejącego 
stropodachu wraz z wymianą 

obróbek blacharskich z blachy 
tytanowo-cynkowej, a także 
wykonanie pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej budynku, 
wykonanie ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku oraz 
oczyszczenie i malowanie ist-
niejących krat okiennych. Do 
budynku jest dobudowywana 
kotłownia z kotłem na eko-
groszek wraz z instalacją c.o. 
W sali głównej będzie ogrzewa-
nie nagrzewnicami wodnymi, 
w pozostałych pomieszcze-
niach- instalacja grzejnikowa. 
Położona zostanie nowa insta-
lacja elektryczna, wodociągowa, 
p.poż. i kanalizacja sanitarna 
z przyłączem. Teren wokół 
świetlicy zostanie estetycznie 
zagospodarowany. Zostaną wy-
konane nowe chodniki z kostki 
betonowej i nowe założenia 
zieleni. Całości dopełni remont 

ogrodzenia. Nowy wygląd świe-
tlicy zadowoli mieszkańców, 
którzy już planują ożywienie 
działalności kulturalno- oświa-
towej. Nadmienić należy, że 
w 2011 r. wyremontowano dach 
świetlicy wiejskiej ze środków 
gminnych. 

W latach 2012 – 2013 na 
terenie wsi wykonano szutrowy 
łącznik dróg gminnych o dł. ok. 
100 mb. W ramach współpracy 
z firmami działającymi na tere-
nie sołectwa w 2013 roku firma 
Volvo oczyściła drogę gminną 
prowadzącą do drogi krajowej 

nr 5 w kierunku Gościsławia, 
zbierając nadmiar humusu 
i tym samym poszerzyła pas 
drogi.Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom” udrożniła w sołec-
twie Rusko 1480 mb. rowów 
melioracyjnych. Kosztowało to 
ponad 12 500 zł.

W latach 1950-1965 funk-
cjonował tu obóz pracy przy-
musowej, w którym przetrzy-
mywani byli więźniowie także 
polityczni, wykorzystywani do 
pracy w pobliskich kopalniach 
odkrywkowych przy wydoby-

ciu kaolinu, niezbędnego do 
produkcji materiałów ognio-
trwałych. Między innymi po 
eksploatacji gliny powstały 
na terenie wsi liczne stawy. 
Rusko jest bardzo starą wsią, 
co może wynikać z faktu, iż na 
terenie pomiędzy nim a Jaro-
szowem istniało osadnictwo 
przedhistoryczne, z czasów 
paleolitu. Po Trzebnicy jest 
drugim z kolei paleolitycz-
nym stanowiskiem w Polsce. 
Dowodem potwierdzającym 
tę tezę jest znalezienie bardzo 
licznych wyrobów z krzemie-
nia, datowanych na 350 tys. 

lat temu, w wyniku badań 
z lat 90-tych XX w., pro-
wadzonych pod kierunkiem 
prof. Jana Burdukiewicza, 

na terenie odkrywkowych 
kopalń kruszywa w Rusku, 
gdzie odkryto 9 stanowisk pa-
leolitycznych. Wystąpiły one 

w głębokich nawarstwieniach 
czwartorzędowych. Znalezio-
no tu łącznie przeszło 4000 
wyrobów krzemiennych. 

Inwestycje z myślą o ludziach

Rusko: Bogata historia, duży potencjał

Co roku w każdej wsi coś się zmienia. Wszystkiego na raz zrobić się nie da, ale małymi krokami można wiele zmienić. Wiele zmieniło się również w Rusku…

- Rusko jest jedną z najstarszych i najciekawszych miejscowości w gminie Strzegom. Istniało tu m.in. osadnictwo prehistoryczne z czasów paleolitu

Największą inwestycją w Rusku, rozpoczętą w 2013 r. i kontynuowaną obecnie, jest remont 
i przebudowa świetlicy wiejskiej. –Rusko ma ogromny potencjał. Wystarczy go jedynie 
pobudzić – mówi sołtys Urszula Łata. Na terenie wsi wykonano również szutrowy łącz-
nik dróg gminnych, a we współpracy z firmami działającymi na terenie sołectwa w 2013 
roku firma Volvo oczyściła drogę gminną prowadzącą do drogi krajowej nr 5 w kierunku 
Gościsławia. Gminna Spółka Wodna „Strzegom” udrożniła natomiast 1480 mb. rowów 
melioracyjnych.

A oto inwestycje, które udało się zrobić z funduszu sołeckiego: 
Wiele rzeczy udało się też z robić z funduszu sołeckiego, którym dysponuje sołtys i Rada Sołecka. 2011 roku z funduszu sołeckiego kupiono garnki, zastawę stołową 
i sztućce do świetlicy wiejskiej oraz materiały budowlane do budowy placu zabaw. W tym samym roku plac zabaw zdobył nagrodę w konkursie „Odnowa Wsi”. W 2012 
roku zakupiono rośliny ozdobne do upiększenia terenów gminnych. Kontynuowano zakup wyposażenia świetlicy m.in.: sprzętu AGD, sprzętu multimedialno-eduka-
cyjnego, urządzeń plenerowych i artykułów dekoracyjnych do świetlicy. W 2013 roku dokonano zakupu i montażu garażu blaszanego do przechowywania sprzętu 
plenerowego na placu zabaw oraz zakupu sprzętu AGD i urządzeń plenerowych na świetlicę wiejską. W 2014 roku zaplanowano zakup regulaminu placu zabaw oraz 
roślin ozdobnych, donic, podłoża do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. Zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw oraz montaż przyłącza energetycznego 
na placu gminnym przy pomniku więźniów politycznych. Kontynuowany będzie zakup materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Rusko (Ruschi, Rusk, Rawske) leży w odległości 9 km od Strzegomia, w kierunku północno 
- wschodnim, w pobliżu drogi krajowej Nr 5 Jelenia Góra – Wrocław. Obszar sołectwa jest 
położony na terenie Przedgórza Sudeckiego, w makroregionie – Wzgórza Strzegomskie. 

Rusko czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Strzegom, szczególnie aktywizując dzieci pod względem kultywowania tradycji ludowej. We wsi żywa jest tradycja robienia palm wielkanocnych, które robią furorę na gminnych jarmarkach 
wielkanocnych. Centrum życia kulturalnego wsi jest świetlica wiejska, od lipca 2013 zamknięta na czas remontu. Z jej otwarciem sołtys wsi snuje ciekawe plany i zapewnia, że mieszkańcy już zadbali o jej wyposażenie. W 2013 roku obchodzono 
10. rocznicę spotkań patriotycznych w Rusku, które rokrocznie odbywają się ku upamiętnieniu więźniów politycznych, przebywających w obozie pracy przymusowej we wsi. Z inicjatywy burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty w 2013 roku 
postawiono obelisk upamiętniający te wydarzenia. Jego wykonawcą jest strzegomski artysta-rzeźbiarz Jerzy Zysk. W dziedzinie sportu jest wiele jeszcze do zrobienia. We wsi jest dużo dzieci, którym trzeba zorganizować zajęcia sportowe, a boisko 
na łące, które wyznaczają dwie stare, kołyszące się bramki, znajduje się pod linią wysokiego napięcia, więc dzieci tam nie grają. - Zajęcia sportowe odbywają się na placu zabaw. W przyszłości planujemy stworzyć boisko sportowe na końcu wsi. 
Na razie wmontowane są słupki do siatkówki, ale teren nie jest na chwilę obecną przystosowany do uprawiania sportu – mówi Urszula Łata, sołtys wsi Rusko.

Na terenie wsi Rusko występują obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru 
zabytków i obiekty wpisane do ewidencji zabytków. Do rejestru zabytków 
wpisany jest romański kościół filialny Świętych Piotra i Pawła, zbudowany 
ok. 1239 r., przebudowany i powiększany w XVI i XVIII w. Obok świątyni 
znajdują się XVI-wieczne nagrobki. W krajobrazie wsi zachowały się 
przydrożne krzyże pokutne z XIV-XVI wieku, niemi świadkowie popeł-
nionych w tych miejscach zbrodni. Z 14 zachowanych krzyży na Ziemi 
Strzegomskiej, trzy znajdują się w Rusku.

Sołtys Ruska: Urszula Łata 
Liczba ludności: 400 
Powierzchnia: 7,14  km2 
Gęstość zaludnienia: 59,2 osób/
km2 
Powierzchnia użytków rolnych: 
281,94ha 
Lasy i grunty leśne: 1,18 ha
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ROZWóJ SOłeCTW GmIny Str zeGom – ruSko

Mają dobre plony
Rolnicza Spółdzielnia Pro-

dukcyjna „Przyszłość” w Ru-
sku jest spadkobiercą agro-
kultury Ziemi Strzegomskiej 
i jedną z czterech RSP w gmi-
nie Strzegom, które prze-
trwały okres transformacji. 
Swoją działalność rozpoczęła 
w 1977 roku, specjalizując się 
w produkcji roślinnej. Twór-
cą spółdzielni był ówczesny 
sołtys Józef Angrys. Funkcję 
prezesa spółdzielni od 1990 
r. do chwili obecnej pełni 
Ryszard Kowalczyk. W skład 

zarządu wchodzą także Zofia 
i Marek Angrys. Spółdziel-
nia dysponuje areałem 125 
ha gruntów rolnych kl. II, 
IIIa i IIIb. Ziemia pszenno 
– buraczana sprzyja uprawie 
buraków, rzepaku, pszenicy, 
jęczmienia jarego i ozimego 
oraz ziemniaków. Odbiorcą 
produkcji są pobliskie młyny 
i Słodownia Strzegom. 

O wieś i mieszkańców Ru-
ska dba sołtys Urszula Łata 
i Rada Sołecka w składzie: 
Mariola Czarnecka, Do-
rota Dyrda, Tadeusz 
Kuczabski, Teresa Ku-
pisz i Sławomir Ku-
pisz. 

Urszula Łata pełni funk-
cję sołtysa Ruska już czwar-
ty rok. Jak sama przyznaje, jest 
to praca, która wymaga dużego 
zaangażowania oraz doskonałej 
umiejętności analizy problemów 
społecznych. Mimo że spraw do 
realizacji w Rusko jest dużo, pani 
sołtys nie poddaje się i zabiega 
o to, żeby mieszkańcom wsi żyło 
się lepiej. Pierwszymi inicjaty-
wami, które świadczą o tym, że 
w miejscowości zaczyna się coś 
zmieniać jest doposażenie i ogro-
dzenie placu zabaw oraz udział 
w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym 
wieś została doceniona. Dzięki 
nagrodzie w konkursie do-

żynkowym, 
możliwe było zakupienie, na 
potrzeby dzieci i młodzieży, 
stołu do cymbergaja oraz kom-
putera. Planów do realizacji jest 
wiele. Dużym problemem jest 
lokalna infrastruktura. – Drogi 
wymagają gruntownego remon-
tu, potrzebna jest też budowa 
chodnika – mówi Urszula Łata. – 
Chcielibyśmy również zwiększyć 
estetykę naszej wsi. W Rusku 
znajdują się miejsca, które nie 
wpływają pozytywnie na jego wi-

zerunek. Szpecące ruiny i znisz-
czony mur kościelny wymagają 
szybkiej interwencji – dodaje 
pani sołtys. Istotną kwestią jest 

także zagospodarowanie boiska, 
na którym wolny czas mogłyby 
spędzać dzieci i młodzież. Pani 
sołtys nie ukrywa, że chciałaby, 

żeby zaangażowanie mieszkań-
ców w sprawy wsi było większe. 
– Tylko dzięki integracji możemy 
dużo zdziałać – mówi.

Ich misją jest rozwój Ruska
Stawiam na dzieci, bo w nich jest energia, zapał i młodość - mówi Urszula Łata, sołtys wsi. Pracuje jednak dla wszystkich… 

Rodzina Państwa Łopatka 
z Ruska pasjonuje się kolek-
cjonowaniem starych maszyn 
rolniczych. Większość z nich jest 
pamiątką rodzinną, ale są też po-
zyskane spoza gospodarstwa. Na 
terenie swojej posesji urządzili 
prywatny, mały, ale uroczy skan-
sen maszyn rolniczych, jedyny 
tego typu w gminie Strzegom. 
O ich stan techniczny i wygląd 
dba cała rodzina – rodzice i dzie-
ci, którym zaszczepiona została 
miłość do ojcowizny. 

A skąd się wzięła pasja kolek-
cjonowania maszyn rolniczych? 
-Widziałem jak dziadziuś i tatuś 
ciężko pracowali na tych maszy-
nach i żal mi było je wyrzucać. 
Cząstka ich potu, ich pracy jest 
na tych maszynach, także pot 
tych, którzy na nich później 
pracowali – komentuje Jan 
Łopatka. Jego syn Mieczysław 
prezentuje zgromadzony sprzęt, 
omawiając jego przeznaczenie. 

-Najciekawsza według mnie – 
mówi - jest wyciągarka i kopacz-
ka do ziemniaków. Jest tu także 
orczyk, sieczkarnia do buraków, 
pług, waga, brony, zgrabiarka 
i kosiarka do trawy, siewnik, 
przewracarka do siana, jeszcze 
nie odrestaurowana sieczkarnia 
do zboża i inne maszyny, po-
magające człowiekowi uprawiać 
ziemię.Pan Jan uzupełniając 
swoją wypowiedź stwierdza: - 
Najbliższa mojemu sercu jest 
kopaczka z drewnianą obudową. 
Najciekawsza z eksponowa-
nych maszyn to zaprawiarka do 
zboża, wyprodukowana jeszcze 
w Striegauer Eisengießerei & 
Maschinenfabrik Gebrüder 
Seewald – czyli późniejszych 
zakładach „Stop”. - Zawsze 
mówię dzieciom, żeby tę ziemię 
szanowali, jak ją kiedyś przejmą 
po mnie, żeby szanowali każdą 
kroplę potu wylaną do ziemi, 
która nas żywi – mówi pan Jan. 
Dlaczego warto mieć pasję i do 
czego jest ona potrzebna czło-
wiekowi? - Pasję ma się w sobie 
i pasja ma coś w sobie- podkreśla 
Sabina Łopatka, żona pana 
Jana. I dodaje: - Dzięki niej życie 
staje się barwniejsze, ciekawsze, 
pełne emocji i treści. Warto mieć 
jakąkolwiek pasję, bo ona daje 
radość i szczęście. 

Muzyka organowa jest jego 
życiową pasją. Robert Pejta, 
młody osiemnastoletni miesz-
kaniec Ruska, uczy się w pię-
cioletniej szkole organistowskiej 
w Świdnicy, gra na organach 
w kościele pw. św. Andrzeja 
w Męcince i jest wszędzie tam, 
gdzie rozbrzmiewa muzyka 
organowa. Spotkać go można 
przede wszystkim w rodzimym 
kościele w Rusku. - Zawsze 
interesowałem się muzyką, ale 
muzyką organową zainspirował 
mnie mój przyjaciel Marcin 
Tyrcz z Jawora, dzięki któremu 
zostałem organistą. Wsparcie 
modlitewne ks. proboszcza Jana 
Olendra z Jaroszowa i jego wia-
ra w moje możliwości pomogły 
mi spełnić moje życiowe plany 
- mówi. Najbardziej podoba 
mu się muzyka baroku i wielcy 
kompozytorzy tego okresu, 
wśród których dominuje Johann 
Sebastian Bach. Jego lokalnym 
mistrzem sztuki organowej jest 
Maciej Bator ze Świdnicy. Naj-
piękniejszym utworem na or-
gany jest w/g niego Preludium 
G-dur BWV 568 J.S. Bacha. 
Czy łatwo nauczyć się grać na 
organach? -Nauczyć się grać na 
organach jest trudno. Wymaga 
to wielkiego poświęcenia i wiel-
kiej wytrwałości - zaznacza. 
Na pytanie, jak zatem zachęcić 
młodych ludzi do gry na tym 
instrumencie, odpowiada: - 
Należy bywać na koncertach 
organowych, by obudzić w sobie 
zainteresowanie muzyką. Waż-

ne są także lekcje muzyczne 
w szkole, dające pewne obycie 
muzyczne. I dodaje:- W mu-
zyce organowej najważniejsze 
jest jej subtelne przesłanie, 
wyciszenie słuchacza, wprowa-
dzenie go w duchowy spokój 
i zachwyt jej przekazem. Żeby 
dobrze grać na organach trzeba 
dużo ćwiczyć. Ja ćwiczę dwie 
godziny dziennie w domu. Gra 
na organach uczy nas perfekcji 
– stwierdza. Młody organista 
podkreśla, że organy to królowa 
wśród instrumentów i nikt do 
tej pory niczego lepszego nie 
zbudował. - Kiedyś słyszałem, 
że organy są jak robot z chiń-
skich bajek. Człowiek rękami 
i nogami wrasta w ten instru-
ment i stanowi z nim jedność. 
I tak właśnie ja odbieram ten 
instrument - wyjaśnia. Ktoś 
kogoś zawsze zainspiruje do 
podjęcia jakiegoś wyzwania, za-
dania, zapali do działania. Może 
i ten młody człowiek z Ruska 
zafascynuje swoją pasją kogoś 
innego w podobny sposób, jak 
sam został zainspirowany przy-
kładem przyjaciela. 

Dziec i  z  Ruska  można 
i trzeba naśladować. One 
mogą nauczyć nie tylko dzieci 
z innych sołectw, ale i doro-
słych, jak należy dbać o swoje 
miejsce na ziemi, jakim jest 
dla nich plac zabaw. Dzieci są 
zadowolone z tego, że wreszcie 
mają plac zabaw, ale są świa-
dome tego, że muszą o niego 
dbać. Na początku były tylko 
dwa bujaki i huśtawka. Dziś 
już jest zabawek wiele, ale 
dzieci mają swoje marzenia 
i chcą więcej.Adaś często 
przychodzi na plac zabaw, bo 
tu jest dużo jego kolegów. -Na 
placu zabaw jest fajnie, bo są 
ślizgawki i huśtawki - mówi. 
Bartek dodaje: - Tu można 
grać w piłkę, szybko się huśtać 
i ślizgać na ślizgawce. Michał 
sprząta plac razem z innymi 
dziećmi. A dlaczego to ro-
bią?- Żeby było fajnie i nic 
się nie stało na placu. Żeby 

było bezpiecznie. Zbieramy 
szkła, liście, patyki – wylicza. 
Kasia też uważa, że plac zabaw 
powinien być bezpieczny, ale 
i czysty, bo to jest ich miejsce 
i nie chce, żeby komuś się coś 
złego stało. Plac zabaw istnieje 
od 2010 roku i z roku na rok 
przybywa zabawek. Huśtawki 
i piaskownica to najnowsze 
nabytki. A co jeszcze pragną 
dzieci mieć na placu zabaw? 
– Bramki do gry w piłkę noż-
ną i karuzelę – odpowiadają 
zgodnie. -W planach na rok 
bieżący mamy zakup i za-
montowanie ogrodzenia placu, 
zakup regulaminu, nowych 
roślin do nasadzeń - mówi 
pani sołtys i ma nadzieję, że 
dzieci dopilnują, by plac był 
zawsze czysty.Bramki do gry 
w piłkę nożną i karuzela po-
zostają w sferze marzeń, ale 
może ktoś je spełni? To pokaże 
przyszłość.

Sabina i Jan łopatka  
kolekcjonują stare maszyny

18-letni Robert Pejta 
o miłości do organów

Takie dzieciaki to skarb!

Urszula Łata podkreśla również duże znaczenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rusko. Stowarzyszenie jest bardzo pomocne w rozwoju sołectwa Rusko, wspiera zakup potrzebnego sprzętu 
i wyposażenia oraz pomaga w organizowaniu imprez integracyjno – kulturalno – sportowych. Stowarzyszenie jest przykładem na to, że dzięki współpracy z innymi, przedsiębiorczości i zaradności można 
zdziałać naprawdę wiele. Początek działalności Stowarzyszenia sięga 2005 roku, a dokładnie 8 września, kiedy to zarejestrowano stowarzyszenie. – Pomysł powstał po zawarciu porozumienia pomiędzy 
Firmą Ekologiczne Centrum Utylizacji w Rusku i Jaroszowem. ECU zobowiązało się do przekazywania funduszy dla Jaroszowa i Ruska na działalność kulturalną, turystyczną, sportową, oświatową, wsparcie 
działalności klubu sportowego, straży pożarnej, jaroszowskich szkół – mówi Zbigniew Miłek, prezes stowarzyszenia. Z funduszu stowarzyszenia w 2010 roku zakupiono meble i regały do świetlicy wiejskiej 
w Rusku i urządzenia na plac zabaw przy blokach. - Każdego roku otrzymujemy jakieś wsparcie. Zawsze, gdy poproszę, dostaję – mówi Urszula Łata, sołtys wsi. I wylicza: - W 2011 r. stowarzyszenie 
zakupiło nagrody dla dzieci za udział w konkursach z okazji dnia dziecka, sponsorowało paczki na dzień św. Mikołaja i zakupiło telewizor do świetlicy wiejskiej. W 2012 r. zakupiono kosiarkę spalinową 
i dofinansowano Radę Sołecką na organizację Dożynek Diecezjalnych, a w 2013 r. zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną do świetlicy wiejskiej. Podjętych działań na rzecz Ruska jest wiele, choć z sołectwa 
w stowarzyszeniu działa dotychczas tylko Urszula Łata, sołtys wsi. - Ale już w bieżącym roku dojdzie jeszcze jeden członek – zapewnia pani sołtys.

Pamiątkowe zdjęcie w rusku z teresą oleś - owczarkową, autorką 
powieści pt. „rauska”

Dziś już nie ma Pana Jana wśród 
nas. Cześć Jego pamięci!
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Gmina, na wniosek sołtysa 
i Rady Sołeckiej, odkupiła za 
kwotę 36 900 zł teren w urokli-
wym miejscu z przeznaczeniem 
na mały plac zabaw, altankę, 
grilla. - W chwili obecnej wy-
konywany jest projekt zagospo-
darowania tego terenu i jeszcze 
w tym roku będziemy chcieli 
wykonać to zadanie. Spotkanie 
dożynkowe mieszkańców 
naszej wsi odbędzie się 
już w naszej letniej al-
tance, z czego bardzo 
się cieszę. Tegoroczny 
fundusz sołecki prze-
znaczyliśmy na urzą-
dzenie naszego terenu. 
Będzie to radosne i ważne 
miejsce w naszej wsi. Cieszę 
się, że burmistrz dotrzymał sło-
wa i zrealizował nasze wspólne 
ustalenia - stwierdza sołtys wsi, 
Janusz Kaźmierczak.-Cieszy 
nas zakup gruntu na plac zabaw, 
na którym powstanie także 

altanka i drewniany podest do 
tańczenia. Lubimy się bawić 
–dodaje Ryszard Latała. - To 
bardzo piękne i bezpieczne miej-
sce. Wymarzone! - zaznacza 
sołtys. - Jest to ostatnia wieś, 
w której nie ma żadnych obiek-
tów, czy urządzeń rekreacyjnych 

służących mieszkańcom wsi. 
A Skarżyce to piękna, urokliwa 
wieś, w której mieszkają wspa-
niali ludzie. Na pewno będą 

dbać o to miejsce – komentuje 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Perspektywy rozwoju 
wsi wiążą się ze zwiększeniem 
liczby mieszkańców, z este-
tycznym urządzeniem miejsca 
do spotkań, jak powstanie plac 
zabaw, powstanie altanka, ludzie 
zaczną się spotykać i będzie kwi-
tło życie towarzyskie – zapewnia 

sołtys. Bardzo potrzebna 
była we wsi inwestycja 

powiatu świdnickiego, 
które zleciło remont 
drogi powiatowej pro-
wadzącej przez wieś 
na odcinku ok. 455 mb, 

za kwotę 358 tys. zł, 
z czego powiat świdnicki 

pokrył 20% wartości, a 80% 
stanowiły środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. - Wyko-
nano nową nawierzchnię drogi, 
kapitalny remont 4 przepustów 
pod drogą oraz murki oporowe, 
odnowiono lub zamontowano 

nowe bariery ochronne na mo-
ście na odcinku 70 mb. Jezdnia 
jest podniesiona nieco wyżej, 
na wypadek powodzi będzie 
lżej, bo ta infrastruktura będzie 
lepiej służyła- zaznacza sołtys. 
Inwestycja była bardzo potrzeb-
na, bo wieś w czasie wysokiego 
poziomu wód w Strzegomce 
i Pełcznicy jest sukcesywnie 
zalewana.– Także kiedy są duże 
opady deszczu, to mamy pod-

topienia w miejscu łączenia 
się rzek, gdzie jest wypłycone 
koryto i woda zalewa trzy pose-
sje - dodaje. Wielkie wyzwania 
na terenie sołectwa Skarżyce 
podjęła Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom”, udrożniając 1480 
mb rowów melioracyjnych i wy-
konując drenaż na obszarze 0.25 
ha.-Sołtys jest w porządku, stara 
się zawsze coś zorganizować 
latem, wspólnie spotykamy 

się na rynku w Skarżycach na 
sylwestra przy krzyżu, dziś już 
wymagającym remontu –mówi 
Janina Derkacz. Sołtys bły-
skawicznie reaguje na potrzeby 
mieszkańców. - Podjąłem de-
cyzję, że zrobimy w tym roku 
granitowy krzyż, upamiętniający 
kanonizację papieża Jana Pawła 
II i ustawimy go na miejscu 
obecnego na rynku - stwierdza 
sołtys. 

Coś już drgnęło w inwestycjach
Remont dróg, udrożnienie 1480 mb. rowów melioracyjnych czy nowy plac zabaw – to inwestycję wykonanych w od lat zapomnianych Skarżycach 

Wizytówką wsi Skarżyce jest 
Stadnina Koni, która pielęgnuje 
bogatą i chlubną tradycję hodow-
li koni pełnej krwi angielskiej na 
Ziemi Strzegomskiej. Kiedy 
w 1999 r. zostały sprywatyzo-
wane pod kątem dalszej hodowli 
koni trzy gospodarstwa- Żela-
zów, Żółkiewka i Skarżyce- to 
śmiało można powiedzieć, że po 
dzień dzisiejszy Skarżyce dzierżą 
godnie sztandar hodowli koni 
i tworzą historię dalej.-Staramy 
się robić wszystko jak najbardziej 
profesjonalnie i myślę, że jest 
to miejsce, którym można się 
pochwalić. Jest to największe 
skupisko koni na Dolnym Śląsku 
i jedno z większych skupisk koni 
w Polsce.W Skarżycach mamy 
więcej koni niż jest w Książu. 
Obecnie mamy około 130 koni, 
co razem z ośrodkiem w Mo-
rawie daje to ponad 200 koni. 
Kontynuujemy hodowlę koni 
pełnej krwi angielskiej pod 
kątem wyścigowym, mamy rów-
nież konie czystej krwi arabskiej, 
z których znane są stadniny koni 
w Janowie Podlaskim i Micha-
łowie. My robimy to pod kątem 
wyścigów – informuje Michał 
Romanowski. I dodaje: - Od 
1999r. całkiem nieźle nam się 

to udaje, choć ciężko było się 
znaleźć w nowej rzeczywisto-
ści. Wspólnymi siłami daliśmy 
radę – stwierdza pan Michał. 
-W stadninie hodujemy konie, 
to główny cel obiektu. Mamy też 
stajnie, czyli obiekty, w których 
przebywają konie do rekre-
acji, sportowe i wyścigowe. 
Mamy również konie, które 
stoją w tzw. pensjonacie. Są 
to konie właścicieli ze Szwaj-
carii, Szwecji, Niemiec, którzy 
zdecydowali się nam powie-
rzyć konie na emeryturze, 
bądź na rekonwalescencję, lub 
z powodu uroku tego miejsca. 
Konie ze Skarżyc są znane 
w kraju i za granicą, świetnie 
się prezentują, są dobrze tre-
nowane i triumfują w wielu 
znanych i ważnych wyścigach 
na Służewcu, Partynicach, jak 
również za granicą. -Sukcesów 
było dość dużo. W ostatnich 
latach nasze konie wygrywały 
Derby i Oaks, czyli najważ-
niejsze gonitwy w karierze 
koni wyścigowych, a także 
nagrody Criterium oraz wiele 
innych. Nasze sukcesy spowo-
dowały, że mamy coraz więcej 
klientów głównie z zagranicy, 
szkoda, że nie z Polski.

Konie mają tu swój eden

Gospodarstwo w Skarżycach 
określano folwarkiem i podlega-
ło pod Gospodarstwo Morów 
(rodu Sallai). Służyło ono przede 
wszystkim jako dział hodowli 
koni. Dawniej Skarżyce były śred-
niej wielkości wsią. W pobliskiej 
wsi- Pastuchowie znajdowała się 
cukrownia, a w rzece było pełno 
ryb. W Skarżycach znajdowała 
się szkoła, przedszkole, restauracja, 
sklep, leśnictwo, strażnica zakła-
dowa. Obecność stadniny koni 
znacznie ożywiła wieś, zabudowa-
nia pięknieją, a gospodarstwa rolne 
przekształcają się. We wsi funkcjo-

nuje kiosk, 2 zakłady kamieniar-
skie i jeden stolarski. Skarżyce cią-
gle się zmieniają, coraz więcej się 
inwestuje we wsi po to, by za parę 
lat stały się naprawdę niezwykle 
rozwojową i piękną turystycznie 
wsią. – W Skarżycach żyje nam 
się bardzo dobrze, to spokojna 
wieś i co cieszy przybywa coraz 
więcej mieszkańców. W Skarży-
cach znalazła swoją ostoję nawet 
pani z Francji, której tu się bardzo 
podobało. I nie jest to jedyna osoba 
z Francji, która zamieszkała w tej 
wsi – zaznacza sołtys.-Spokój, 
cisza, świeże i czyste powietrze, 

to zalety Skarżyc – mówi pani 
Janina Derkacz, mieszkanka 
wsi od 1947 roku. I wspomina: 
-Tu były piękne łąki, źródełka, 
ludzie byli bardzo zżyci ze sobą. 
I nic w tym dziwnego, bowiem 
Skarżyce wcześniej nazywały się 
Bad Gronau, więc zdrój miały 
w nazwie. Janina Derkacz przy-
jechała z rodzicami do Skarżyc 
w 1947 roku z Olejowa, powiat 
Zborów, województwo tarnopol-
skie, mając trzy lata. -Nie było tu 
już Niemców i nie było nic – mówi 
jedna z pierwszych mieszkanek 
wsi, Świdnicy i Głogowa, ale 
wraca zawsze tutaj, bo jak mówi: - 
Zawsze się wraca do miejsc, gdzie 
człowiek się urodził, wychował, ja 
się tutaj wychowałam.-Skarżyce 
to wieś, gdzie jest więcej koni, 
niż mieszkańców - żartuje sołtys. 
Skarżyce słyną z koni i to właśnie 
hodowla koni jest wizytówką 
sołectwa. Życie mieszkańców 
upływa w spokoju, ciszy i radości 
z obcowania z przyrodą. Ludzie 

są pogodni i życzliwie ustosun-
kowani do przybyłych gości. -Tu 
jest wspaniały klimat. Wieś jest 
bardzo chętnie odwiedzana przez 
okolicznych mieszkańców, którzy 
przyjeżdżają tu na bryczkach, 
rowerach, motocyklach, czy też 
robią piesze wycieczki. Z każdego 
miejsca wsi widać padoki z pasą-
cymi się końmi. Piękny widok, 
który wycisza, uspokaja, relaksuje. 
Proszę tutaj przyjechać, a nuż się 
Państwu spodoba i zamieszkacie 
u nas– zaprasza sołtys.

Skarżyce to mały raj na ziemi
Skarżyce to wieś, gdzie jest więcej koni, niż mieszkańców - żartuje sobie sołtys Janusz Kaźmierczak 

Rada Sołecka rozważnie wydatkuje fundusz sołecki
W 2012 roku zakupiono sadzonki lip, które zasadzono wzdłuż drogi do wsi, tworząc w ten sposób tzw. Aleją Lipową, która stanowi jedną z atrakcji Skarżyc. Jest to 
nawiązanie do starodrzewu, jaki istniał na Ziemi Strzegomskiej. Drzewka osadzono stabilnie w ziemi, mocując je kołkami i taśmami stabilizującymi. -Za 10 lat, gdy te 
drzewa trochę urosną, widok będzie niesamowity – mówi sołtys. W 2013 roku zakupiono krzewy i rośliny ozdobne, by ukwiecić wieś. Zakupiono także elementy małej 
architektury tj. ławki, kosze, donice itp. do bieżącego utrzymania terenów gminnych w sołectwie. Plany na 2014 r. zakładają także zakup krzewów, roślin ozdobnych, 
i elementów małej architektury, a wszystko po to, by poprawić wizerunek wsi, w trosce o jej estetykę. Marzenia sołtysa oscylują także wokół herbu wsi, na tarczy 
którego znalazłby się koń, pstrąg i dereń jako symbole wsi. Ale to przyszłość. 

Osobliwości i zabytki wsi
Wieś Skarżyce (Istebza, Grunau bei Striegau, Grunów) jest malowniczo po-
łożona przy ujściu Strzegomki do Pełcznicy, na wysokości 200 m n.p.m., na 
pograniczu trzech gmin: Jaworzyny Śląskiej, Żarowa i Strzegomia. Wzdłuż obu 
rzek płynących przez wieś, rosną łęgi i zagajniki, z pozostałych stron ciągną się 
użytki rolne. Wieś jest tak mała, że nie ma zaplecza handlowo – usługowego, 
ani infrastruktury. Początki wsi nie są zbyt znane. Pierwszy zapis pochodzi 
z 1441 r. i donosi, że Sandir von Grunau sprzedał wieś Heinzowi Kalkreu-
terowi. W okresach późniejszych zachodziły dość częste zmiany właścicieli 
dóbr. Skarżyce mają nieokreślony układ przestrzenny, zdominowany przez 
zabytkowy zespół folwarczny, pochodzący z XVIII w. Z zabytkowych budowli 
pozostał młyn wodny z XIX w. Przy szosie do Żarowa stoi krzyż pokutny, bez 
jednego ramienia o wym. 114x44x25, datowany na okres XIV-XVI w. Czyste 
środowisko, klimat wilgotny-bagienny, bogate zasoby fauny i flory, dużo zieleni, 
lasy mieszane, malownicze łąki i pastwiska, a na padokach pasące się konie 
- to walory krajoznawczo – turystyczne Skarżyc, które najbardziej doceniają 
goście przyjeżdżający na coroczne międzynarodowe zawody jeździeckie. Przez 
teren sołectwa przebiega szlak rowerowy, który na odcinku 4 km zapewnia 
relaks dla turystów.

Sołtys Skarżyc: Janusz Kaź-
mierczak 
Liczba ludności: 70 
Powierzchnia: 1,26 km2 
Gęstość zaludnienia: 55 osób/
km2 
Powierzchnia użytków rolnych: 
96,68 ha 
Powierzchnia lasów i gruntów 
leśnych: 14,22 ha

Skarżyce to wysunięta na południowy-wschód wieś w gminie 
Strzegom, granicząca z Pastuchowem, Przyłęgowem i Czecha-
mi. Pierwszym sołtysem wsi był Teofil Kołosowski. Następnie 
funkcję sołtysa przejął Władysław Kiepura. 

Mieszkańcy Skarżyc będą mieli miejsce do spotkań, a dzieci do zabawy. Długo trwało 
poszukiwanie terenu gminnego we wsi Skarżyce,lecz zakończyło się sukcesem. 



Jego pasją są samoloty. Ni-
gdy nie latał na szybowcach, 
zaczął od samolotów i pozostał 
im wierny. Lata głównie ze 
strachowickiego lotniska we 
Wrocławiu, gdzie znajduje się 
także biuro i szkoła pilotów, 
ale jak dla każdego pilota, to 
tylko okno na świat, z którego 
można dostać się wszędzie. 
Najczęściej prowadzi zaję-
cia teoretyczne. Na pytanie 
dlaczego warto mieć pasję 
odpowiada: – Pasję warto 
mieć przede wszystkim 
po to, żeby swoją pracę 
wykonywać w najlepszy 
sposób jaki jest możliwy 
– stwierdza. - Żeby mieć 
jakąś odskocznię, żeby móc 
oderwać się od tej rzeczywi-
stości, nie myśleć o jakichś 
mocno przyziemnych pro-
blemach. W górze nie myśli 
się o problemach, tam nie ma 
ich. Odrywając się od ziemi, 
zostawiamy cały bagaż tego, co 
nas nurtuje, męczy, denerwuje 
na dole. A tam, nad chmurami 
jest zawsze słońce, podobno 
niektórzy piloci wybrali ten za-
wód, żeby codziennie mieć ład-
ną pogodę. Jeżeli coś się lubi, 
można temu poświęcać dużo 
czasu - komentuje. W ciekawy 

sposób zachęca młodych ludzi 
do zajmowania się lotnictwem, 
poszukiwania w sobie takiej 
pasji, która zdominuje życie 
człowieka i uczyni go pięknym. 
- Przede 

wszyst-
kim trzeba sobie zadać pytanie, 
czego ja bym chciał. Bo to jest 
problem. Młodzi ludzie narze-
kają na brak możliwości, brak 
perspektyw, ale tak naprawdę 
nie wiedzą czego chcą. Jak się 
z nimi usiądzie, zacznie roz-
mawiać i zadaje pytanie, czego 
byś chciał…. nie są w stanie 
odpowiedzieć, bo to nie jest 
łatwe pytanie także dla doro-

słych. I taka chwila refleksji, 
a przede wszystkim odpowiedź 
na to pytanie jest najwłaściwszą 
drogą, żeby zacząć coś w życiu 
zmieniać - zaznacza. Wszyscy 
ludzie, którzy coś osiągnęli 
w swoich profesjach, środo-
wiskach, to ludzie z ogrom-

ną pasją. Oni nie mieli 
problemów z odpowie-

dzią na to pytanie. Od 
najmłodszych lat albo 
patrzyli w górę, albo 
gdzieś biegali wokół 
lotniska , szybowiska, 
bo to było dla nich 
ważne i interesujące. 
Czytając książkę pt. 

„Ja, kapitan”, kapitana 
Tadeusza Wrony, który 

w 2011 roku jako pierw-
szy na świecie wylądował na 

Okęciu bez podwozia jednym 
z największych samolotów 
komunikacyjnych Boeing’iem 
767, zrozumiałem, że ten 
sukces, któremu niewątpliwie 
również dopomogło szczę-
ście, zaczął się gdzieś tam 
w dzieciństwie, bo jak pisze 
najpopularniejszy ostatnio 
polski pilot – po raz pierw-
szy zetknął się z lotnictwem 
nie gdzie indziej, ale właśnie 
przypadkiem - na wsi.
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Janusz Kaźmierczak, od 4 
lat sołtys wsi, mieszka tu od 
1959 roku. - Przez pierwsze 
4 lata mojego sołtysowania 
udało mi się doprowadzić do 
tego, że nasza wieś została 
zwodociągowana - mówi. 
I dodaje: - Teren naszej wsi 
jest nie tylko przyjazny śro-
dowisku, ale także atrakcyjny 
turystycznie. W Skarżycach 
istnieje stadnina koni, do któ-
rej ludzie chętnie zaglądają. 
Stadnina ta stała się jednocze-
śnie naszą wizytówką, dzięki 
której staliśmy się rozpozna-

walni. Moim marzeniem jest 
doprowadzić  do 
skanalizowania 
wsi - informuje 
Janusz Kaźmier-
czak. Skarżyce, 
mimo tego, że 
s ą  n i ewie lką 
wsią, są aktyw-
ne i widoczne 
w gminie. – 
S taramy s ię 
jak najczęściej 
organizować im-
prezy integracyjne 
dla mieszkań-

ców: ogniska, dożynki, za-
bawy taneczne na świeżym 

powietrzu. Dodatkowo 
pragnę, aby dzieci z na-

szej wsi miały trochę 
rozrywki, dlatego or-
ganizujemy różnego 
rodzaju wycieczki. 
To dla nich wła-
śnie zorganizowa-
liśmy wycieczkę 
do  Wroc ławia . 

Z w i e d z i -
l i ś m y 
Z O O , 
O s t r ó w 
T u m -

ski, pływaliśmy statkiem po 
Odrze. Dzieci były bardzo 
szczęśliwe, następnie odwie-
dziliśmy Kotlinę Kłodzką, 
gdzie zwiedzaliśmy Jaskinię 
Niedźwiedzią oraz Wambie-
rzyce. Pieniądze z funduszu 
sołeckiego rokrocznie prze-
znaczamy na wystrój wsi, 
a także na zagospodarowanie 
działki, na której powstanie 
plac zabaw. Chciałbym także, 
aby na Alei Lipowej powsta-
ła pamiątkowa tabliczka, na 
której uwieczniona będzie 
data inicjatywy oraz jej po-
mysłodawca. A wszystko to 
dla przyszłych pokoleń, bo 
jako sołtys chciałbym pozo-

stawić po sobie jak najwięcej 
-  kontynuował . Skarżyce 
były współorganizatorami 
dożynek w Morawie, lau-
reatami wie lu  nagród na 
imprezach gminnych – zdo-
były 1. miejsce za wieniec 
na Dożynkach Gminnych. 
W ie ś  wy pr acowa ła  swó j 
produkt lokalny, jakim jest 
dereniówka skarżyska, wę-
dzony pstrąg tęczowy w/g 
receptury pana Jerzego oraz 
subtelne w smaku skarżyskie 
pierogi. 

W służbie swoim mieszkańcom
Tą niewielką, malowniczą i atrakcyjną turystycznie wsią opiekują się pasjonaci, dla których Skarżyce są miejscem naprawdę wyjątkowym na ziemi

Janina Derkacz

Skarżyskie pierogi Janina 
Derkacz robi według recep-
tury teściowej, mieszkającej 
w Lublinie. - Nikt tak jak pani 
Janina nie robi pierogów po 
skarżysku – zapewnia sołtys. 
–Pierogi jak pierogi. Mój mąż je 
uwielbia–odpowiada skromnie 
pani Janina. 

Pierogi pani Janiny mają 
rzeczywiście wyśmienity smak, 
cudowny zapach. - Dobre pie-
rogi muszą mieć dobre ciasto, 
dobry ser i dobre ziemniaki 
– zdradza pani Janina. Ciasto 
wykonuje i zagniata metodą 
tradycyjną - mąka, sól,koniecz-
nie jajko i zimna woda. Ale… 
żeby uzyskać złocisty kolor pani 
Janina dodaje troszeczkę kur-
kumy. Ostrożnie, by ciasto nie 
było czerwone. Farsz wykonuje 
z ziemniaków i sera, ze szczyptą 
soli i odrobiną cukru.- Żeby 
pierogi miały posmak lekkiej 
słodkości. – wyjaśnia.Takie pie-
rogi najlepiej smakują ze skwar-
kami ze słoniny. – Są najlepsze 
na świecie – zapewnia Zbyszek 
Derkacz, mąż pani Janiny. 

Ryszard Latała, członek 
Rady Sołeckiej  to mistrz 
nalewki w Skarżycach. -Na-
lewki robimy z wiśni, czarnej 
porzeczki, aronii i derenia - 
informuje.Nalewka z derenia 
to specjalność wsi, promowa-
na na wszystkich festynach 
wiejskich. Jej receptura nie 
jest tajemnicą, choć najlepszą 
robi sam mistrz. - Do wy-
konania nalewki potrzebny 
jest 1 kg dojrzałych, prawie 
czarnych owoców derenia 
oraz 1 litr spirytusu. Zalane 
w słojach owoce odstawiamy 
w słonecznym miejscu na 
okres 4 tygodni, wstrząsa-
my, nie mieszamy i zlewamy 
sok. Owoce zasypujemy cu-
krem (70 dkg) i ponownie 
odstawiamy na 4 tygodnie. 
Po czym zlewamy sok do 
poprzedniego i  szczelnie 
zakręcamy -  poucza  pan 
Ryszard. - Nasze nalewki 

mają właściwości lecznicze. 
To nasza antygrypina. Żad-
nych leków nie używamy na 
przeziębienia – dodaje pani 
Halina, żona Ryszarda.Soł-
tys dodaje: - Przykładem na 
dobre działanie nalewki jest 
mama Ryszarda, która ma 95 
lat, używa antygrypinę i ma 
się dobrze.-Owoc derenia 
ma dużą zawartość witaminy 
C. Może zawstydzić każdą 
cytrynę z marketu – śmieje 
się pan Ryszard. I dodaje: - 
A przede wszystkim jest bo-
gaty w antyoksydanty. Wspo-
maga trawienie, działa dobrze 
na drogi moczowe. Jest tro-
szeczkę cierpki, ale smaczny! 
Sołtys planuje w przyszłym 
roku zachęcić mieszkańców, 
by w swoim ogrodzie zasadzi-
li dereń, jako drzewko typowe 
dla współczesnych Skarżyc. 
-O sadzonki postaram się 
sam – obiecuje.

Ryszard Latała i jego nalewkaMichał Romanowski: Z góry świat jest piękny!
*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

W Skarżycach ludzi z pasją, którzy swój wolny czas spędzają w sposób niecodzienny, nie 
brakuje. Ale tylko Michał Romanowski realizuje swoje zainteresowania w powietrzu 
i w wolnej chwili lata nad Polską. - Z góry wszystko ładnie wygląda. Jaka Polska jest czysta, 
jak Skarżyce ładnie wyglądają!- zachwyca się pan Michał, który jest pilotem samolotowym 
i jednocześnie, jeśli czas na to pozwala, szkoli młode kadry pilotów, prowadząc ze znajomym 
szkołę pilotów we Wrocławiu.

– Staramy się jak najczęściej organizować imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz 
wycieczki dla dzieci – mówi sołtys Janusz Kaźmierczak, którego w działaniach na rzecz 
wsi wspiera Rada Sołecka w składzie: Jerzy Jurek, Ryszard Latała i Mariusz Sawicki.
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Nie zabraknie również 
ciekawych zajęć z akto-
rem Łukaszem Płoszaj-
skim. Wsparcie 
merytoryczne 
zadekla-
rowało 
również 
P o d y -
plomo-
we Stu-
d i u m 
Public Relations Kolegium Go-
spodarki Światowej Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 
W poniedziałek, 3 marca br. w Li-
ceum Ogólnokształcącym odbyła 
się konferencja prasowa, której 
głównym tematem było utworze-
nie nowej klasy humanistycznej 
o nachyleniu dziennikarsko-me-
dialnym i prawniczym. Głów-
nym punktem spotkania było 
przekazanie informacji o ofercie 
edukacyjnej przygotowanej dla 

nowej klasy humani-
stycznej. Spotkanie 
rozpoczął dyrektor 
szkoły Tomasz 
Marczak, przed-

stawiając wychowawcę przyszłej 
klasy humanistycznej - Sylwię 
Łuszczki oraz Mirosława Oczko-
sia. Warto zastanowić się nad wy-
borem tej klasy, ponieważ huma-
nistyczna pasja będzie szła w parze 
ze zdobywaniem doświadczenia 
dziennikarskiego i medialnego. 
Sylwia Łuszczki zaprezento-
wała nowe zajęcia w ramach 
kierunku: zajęcia dziennikarskie, 
medialne oraz historii prawa, 
a także wyjazdy tematyczne do 

TVP, TVN-u i radiowej „Trójki”. 
Z kolei Mirosław Oczkoś po-
informował zgromadzonych 
o zamiarze wprowadzenia 
nowości w życie szkoły: bloga 

humanistycznego, radia 
internetowego, ga-
zety szkolnej, a także 
„Speakers Corner”, 
gdzie każdy będzie 
mógł wygłaszać krót-
kie przemówienia. 

Nie zabraknie też dodatkowych 
zajęć z zakresu dziennikarstwa 
w praktyce, elementów wiedzy 
o teatrze i filmie, mowy ciała, czy 
zapoznania się z językiem rekla-
my. Dzięki tym umiejętnościom 
licealiści znakomicie odnajdą się 
na współczesnym rynku pracy, 
zwłaszcza w kontekście dyna-
micznie rozwijających się me-
diów. Na dobry początek współ-
pracy, na ręce Sylwii Łuszczki, 
zostały złożone upominki od 

dziennikarzy radiowej „Trójki”: 
mikrofon radiowy i zegarek. - 
Mamy nadzieję, że mikrofon ten 
stanie się symbolem przyszłych 
sukcesów naszych młodych 
i zdolnych licealistów – dodała 

Sylwia Łuszczki. Po konferencji 
odbył się czterogodzinny wy-
kład Mirosława Oczkosia, który 
wprowadził licealistów w świat 
mediów, wskazując w jaki sposób 
operować głosem, tworzyć wypo-

wiedź i formułować komunikaty 
pozawerbalne. Poniedziałkowe 
zajęcia były zapowiedzią wykła-
dów i warsztatów, które czekają 
strzegomskich licealistów. 

red

W przenośnym planetarium 
„Astro Arena” przypomnieli 
sobie ruchy Ziemi i ich następ-
stwa, odbyli krótki lot do każdej 
z planet, a także na Księżyc. 
Wspominając sylwetkę patrona 
szkoły - Mikołaja Kopernika, 
odbyli też podróż w czasie - do 
czasów starożytnych, gdy jedy-
nym przyrządem obserwacyj-
nym było ludzkie oko, oraz do 
czasu pierwszych teleskopów, 
przez które odkryto księżyce 
Jowisza i pojedyncze gwiazdy 
w odległych galaktykach. Po 
raz pierwszy uczniowie Dwójki 

wzięli udział w „Nocy z Astro-
nomem” 11/12 lutego, podczas 
której odbył się wieczorny pokaz 
nieba. Uczniowie klas VI obser-
wowali Księżyc, Jowisz i groma-
dy gwiazd Plejady. Pogoda do-
pisała, więc podziwianie gwiazd, 
układających się piękne gwiaz-
dozbiory, testowanie pozornego 
ruchu nieba oraz obserwacje 
przez lornetkę i teleskop dostar-
czyły prawdziwie kosmicznych 
wrażeń uzupełniających dawkę 
prawdziwie astronomicznej 
wiedzy wyniesionej spod 
miękkiej kopuły przenośnego 

planetarium. Po dawce astro-
nomicznej wiedzy przyszedł 
także czas na warsztaty, podczas 

których szóstoklasi-
ści tworzyli skom-

plikowane modele przestrzenne 
kuli ziemskiej, odpowiadali na 
pytania oraz wyszukiwali po-
trzebnych informacji w różnych 
źródłach. Kolejną porcję zaba-
wy przyniosła im kosmiczna 
dyskoteka w środku nocy, a po 
niej projekcja filmu „Gwiezdne 
wojny. Nowa Nadzieja”. Przeży-
te emocje długo nie pozwalały 
zasnąć. Po śniadaniu w szkolnej 
stołówce nie całkiem wyspani, 
ale zadowoleni i pełni wrażeń 
uczniowie udali się do klas 
na lekcje. W ramach „Koper-
nikaliów” odbyły się także 

konkursy wiedzy o patronie. 
Uczniowie klas 3, 4 i 5 mieli 
możliwość wykazać się znajo-
mością wydarzeń z życia Koper-
nika, jego wielkiego odkrycia, 
epoki, w jakiej żył, a także 

z astronomii. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców. Kolejna 
porcja wrażeń za rok.

red

Humaniści LO z dużym wsparciem

Ale były „Kopernikalia” w Dwójce!

Warto zastanowić się nad wyborem tej klasy, bo humanistyczna pasja pójdzie w parze ze zdobywaniem doświadczenia dziennikarskiego i medialnego

Uczniowie klas VI wzięli udział w warsztatach, obserwowali Księżyc, Jowisz i gromady gwiazd Plejady i… odbyli krótki lot do każdej z planet

W tym roku ferie były wy-
jątkowo ciepłe i bezśnieżne. 
Nie przeszkodziło to jednak 
dzieciom i młodzieży spędzić 
ich aktywnie i ciekawie. 

Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus”, przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 w Strze-
gomiu zorganizowało dwuty-
godniowe zimowisko. Dzieci 
wzięły udział w różnorodnych 
zajęciach: plastycznych, muzycz-
nych, sportowych, językowych 
i informatycznych, chodziły na 
lodowisko, jeździły na basen 
czy do kina. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu 
„Przyjaciele Czwórki” również 
przygotowało moc atrakcji, do 
których należały m.in. wyciecz-

ka do Zamku Książ, rozgrywki 
sportowe na hali OSiR oraz 
wyjazd na basen. Stowarzysze-
nie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy 
postawiło na aktywny wypoczy-
nek podczas tegorocznych ferii, 
dzięki czemu dzieci miały okazję 
poznać zabytki Strzegomia oraz 
„podpatrzeć” pracę policjanta. 
Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów Gminy Strzegom 
zorganizowało dla dzieci zajęcia 
sportowe, turnieje międzysz-
kolne, gry zespołowe, zabawy 
ogólnorozwojowe, konkursy. 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Sta-
nowice zrealizowało projekt 
„Ferie przyjemne i pożyteczne”, 
w ramach którego odbyły się dwa 
wyjazdy na lodowisko w Strzego-
miu, dwa wyjazdy do Wodnego 
Centrum Rekreacji i Wypo-

czynku w Świebodzicach oraz 
wyjazd do Multikina w Świdnicy. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Aktywna Kostrza” zabrało dzieci 
do wrocławskiej Czekoladziarni, 
zaprezentowało projekcję filmu 
„Charlie i fabryka czekolady” oraz 
zapoznało z kulturą Indii, Stanów 
Zjednoczonych i Włoch. Biblio-
teka Publiczna w Strzegomiu 
zorganizowała różnorodne formy 
zabawy dla najmłodszych. 

KW

Wychowanie przedszkolne, 
obowiązek szkolny i obowią-
zek nauki w roku szkolnym 
2014/2015.

1. Wychowanie przedszkolne 
obejmuje dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkol-
nym może także zostać objęte 
dziecko, które ukończyło 2,5 
roku. Dziecko posiadają-
ce orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego może 
być objęte wychowaniem 
przedszkolnym do końca 
roku szkolnego, w którym 
kończy 8 lat.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest 
obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym przy szkole 

podstawowej lub w innej 
formie wychowania przed-
szkolnego.

3. Od 1 września 2014 roku 
obowiązek szkolny rozpo-
czynają dzieci, które ukończą 
sześć lat w pierwszej połowie 
roku 2014, czyli urodzone 
od 1 stycznia do 30 czerwca 
2008 roku oraz dzieci, które 
w tym roku kończą 7 lat 
i wcześniej nie rozpoczęły 
nauki w szkole.

4. Obowiązek szkolny trwa 
do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 18. roku ży-
cia.

5. Po ukończeniu  g imna-
z jum obowiąz ek  nauk i 
spełnia się: w publicznej 
lub niepublicznej szkole 
ponadgimnaz ja lne j  lub 
poprzez realizowanie przy-
gotowania zawodowego 
u pracodawcy.

Ferie zimowe za nami Obowiązek uczniów i rodzicówWiele atrakcji i świetnej zabawy przygotowały nasze stowarzyszenia 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu nosi imię Mikołaja Kopernika. Co roku jeden tydzień lutego poświęcony 
jest wielkiemu astronomowi. W obchody Dni Patrona angażuje się cała społeczność PSP nr 2. W tym roku w ramach 
współpracy szkoły z Uniwersytetem Dziecięcym UNIKIDS wszyscy uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
astronomicznych prowadzonych przez astronoma - Radosława Piora. 

Obowiązki rodziców 
1. Dopełnienie czynności zgłoszenia odpowiednio do przedszkola, szkoły 

podstawowej, gimnazjum.
2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
3. Informowanie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, 

której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami 
kraju.

4. Informowanie na prośbę burmistrza Strzegomia w przypadku uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym 
zakresie.

Od września br. w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu zostanie uruchomiony nowy kie-
runek humanistyczny: dziennikarsko-medialny i prawniczy. Opiekę dziennikarską i medialną 
nad klasą będą sprawowali dziennikarze radiowej „Trójki”: Michał Olszański, Robert Kantereit 
i Marek Niedźwiecki, a także aktor i specjalista od wizerunku - Mirosław Oczkoś.

Nie nudzili się również Ci, którzy 
uczęszczali do SCK II na zajęcia 
taneczne i projekcje filmów. Dla 
uczestników ferii został zorgani-
zowany „Bal przebierańców” oraz 
widowisko przygotowane przez 
Teatr Iluzji Magiczne Show pt. 
„Czarodziej i wróżka”. 
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Kr y s t yna  Giż owska  to 
gwiazda dużego formatu, 
która zasłynęła na polskiej 
scenie nie tylko dzięki swoim 
ponadczasowym przebojom, 

ale również muzykalności i 
stylu łączącego naturalność 
w śpiewaniu, z artyzmem. W 
sobotni wieczór, w sali SCK 
II na piosenkarkę czekał tłum 

ludzi, którzy pragnęli zoba-
czyć występ artyst-
ki na żywo. Tuż 
po godz. 18.00 
pojawi ła  s ię 
na scenie, od 
razu zjednując 
sobie publicz-
ność , k tó ra 
zachwyciła 
się jej ser-

decznością, pogodnym i cie-
płym uśmiechem oraz wielkim 
talentem muzycznym. Krysty-
na Giżowska przypomniała 
dawne przeboje i zaprezento-
wała również swoje najnow-
sze piosenki.  Koncert ten 

był wielkim wydarzeniem, 
dzięki któremu wiele 

osób przypomniało 
sobie lata 70’ i 80’. 
Obecność artystki 
w Strzegomiu, w 
tak szczególnym 
dniu, jakim był 
Dzień Kobiet, na 
długo pozostanie 
w sercu i w pa-

mięci tych, któ-
rzy zdecydowali 
się uczestniczyć w 
jej koncercie. 

KW

Dzień Kobiet w SCK II 
otworzył występ Cze-

sława Chabierskiego, 
który zaśpiewał m. in. 
słynną „Bałkanicę”.

8 kultur A 

giżowska zachwyciła
Wielka Gwiazda muzyczna rozśpiewała i wzruszyła swoim występem liczną strzegomską publiczność

Tegoroczne ferie w strze-
gomskim Klubie Miłośników 
Gór upłynęły na wyprawach 
w zimowe i pokryte śnieżnym 
puchem góry.

Pierwszy tydzień ferii mi-
łośnicy spędzili niezwykle 
aktywnie. W poniedziałek, 
17 lutego br. pojechali na 
basen. W środę, 19 lutego do 
czeskiego Harrahova i okolic, 
by w otoczeniu zimy móc 
pozjeżdżać na nartach oraz 
sprawdzić przygotowania ma-
muciej skoczni do mistrzostw 
świata w lotach narciarskich. 
Sobota, 22 lutego upłynęła w 
Jańskich Łaźniach, gdzie wy-

cieczkowicze starali się zdo-
być Czerną Horę o wysokości 
1260 m n.p.m. Niedziela 
również należała do udanych. 
23 lutego członkowie Klubu 
Miłośników Gór wybrali się 
do Zieleńca. Wielką atrakcją 
była też piesza wyprawa po 
szczytach Gór Or lickich. 
Drugi weekend ferii został 
spędzony w czeskich Kar-
konoszach. Narciarzom oraz 
wędrowcom, którzy prze-
mierzyli szlaki i stoki wokół 
Peca i Rokytnic, towarzyszyło 
słońce, góry, śnieg, niespoty-
kane zjawiska atmosferyczne, 
czeskie menu i inne atrakcje. 

Aktywne ferie w górach KMg

- 13 lipca br. rozpocznie się 
na terenie naszej gminy VI 
Strzegomskie Biennale Rzeźby 
w Granicie. Następnie rzeźbia-
rze będą pracowali w zakładach 
kamieniarskich, gdzie w twar-
dej skale wykuwać będą swoje 
artystyczne wizje. 17 sierpnia 
uroczysty wernisaż rozpocznie w 

Strzegomiu wystawę „Światło-
przestrzeń i inne zdarzenia” – in-
formuje Krzysztof Kalinowski, 
zastępca dyrektora Strzegom-
skiego Centrum Kultury. W 
połowie października osiem 
monumentów stanie na wro-
cławskim Rynku i przez mie-
siąc zdobić będzie serce stolicy 

Dolnego Śląska. Tegorocznemu 
plenerowi towarzyszyć będzie 
także dwudniowe seminarium 
na temat rzeźby, jej roli w kształ-
towaniu przestrzeni publicznej, 
granitu jako surowca dla sztuki i 
architektury. W biennale weźmie 
udział ośmiu artystów z Polski i 
zagranicy, a funkcję komisarza 

podjął prof. Jerzy Fober, któ-
ry uczestniczył jako rzeźbiarz 
w poprzedniej edycji pleneru. 
Strzegomskie Biennale to naj-
większe tego typu wydarzenie 
artystyczne na świecie, podczas 
którego tworzone są tak duże 
formy z granitu. - Możliwość 
przeprowadzenia tak wielkiego 
artystycznego przedsięwzięcia 
jest efektem dobrze rozwiniętej 
infrastruktury technicznej ist-
niejącej na terenie naszej gminy.  
Przedsiębiorstwa kamieniarskie, 
funkcjonujące w naszym mieście 
i okolicy, od lat aktywnie włą-

czają się w organizację pleneru. 
W tym roku organizatorzy 
imprezy postawili sobie za za-
danie podniesienie jej prestiżu 
i przekształcenie w wydarzenie 
promujące nie tylko granit jako 
surowiec oraz branżę kamieniar-
ską jako bogactwa Ziemi Strze-
gomskiej. Ambicją wszystkich 
osób współtworzących biennale 
jest, aby zafunkcjonował on w 
świadomości wszystkich, sze-
roko rozumianych środowisk 
twórczych jako duża, znana im-
preza artystyczna o międzyna-
rodowym zasięgu. Jednocześnie 

Strzegomskie Biennale Rzeźby 
w Granicie obok Święta Granitu 
Strzegomskiego i Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru staje 
się mocną, charakterystyczną, 
strzegomską marką – wyjaśnia 
Krzysztof Kalinowski.

VI Strzegomskie Biennale niebawem
To największe tego typu wydarzenie artystyczne na świecie, podczas którego tworzone są duże formy z granitu. Jakie atrakcje przygotowano w tym roku?

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zaprasza naj-
młodsze dzieci wraz z rodzicami 
lub opiekunkami do udziału 
w grupie zabawowej „Mama i ja 
w bibliotece”, która utworzyła 
się w czasie minionych ferii 
zimowych. 

- Zapraszamy na spotkania 
w każdy pierwszy piątek mie-

siąca o godz. 10.00. Zapewniamy 
dobrą zabawę, wiele atrakcji, 
możliwość spędzenia czasu z ró-
wieśnikami, a dla mam smaczną 
kawę – informuje Katarzyna 
Wójcik, dyrektor biblioteki. 
Ostatnie spotkanie miało miej-
sce 7 marca 2014 r. w oddziale 
dziecięcym w Bibliotece Pu-
blicznej w Strzegomiu. 

Biblioteka zaprasza na…

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. Z 
tej okazji, w sobotę 7 marca br. do Strzegomia przyjechała 
Krystyna Giżowska, piosenkarka urodzona w Wałbrzychu, 
znana z takich przebojów jak: „Złote obrączki”, „Nie było 
Ciebie tyle lat”, „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

W ubiegłym tygodniu do Strzegomia powróciły rzeźby stworzone podczas poprzedniej 
edycji strzegomskiego pleneru. Cztery granitowe monumenty prezentowane były przez 
Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w parku w Wojanowie, 
gdzie podziwiać je mogli uczestnicy organizowanych tam wydarzeń kulturalnych. Teraz 
rzeźby zdobić będą strzegomski Rynek jeszcze do sierpnia, kiedy zastąpią je nowe dzieła 
wyrzeźbione podczas kolejnego pleneru.

Fot. Jacek M
ajor

Biblioteka zaprasza również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne, które 
będzie prowadził plastyk, rysownik - Zbigniew Jurgielewicz. Będzie to okazja 
do wzbogacenia swojego warsztatu plastycznego oraz do rozwijania umiejęt-
ności i zamiłowań do plastyki. Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się 14 
marca 2014 o godzinie 16.00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Strzegomiu. 
Serdecznie zapraszamy!
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- Chylę przed wami czoła, 
mieć takich sołtysów to za-
szczyt. Chciałbym wam dzi-
siaj przede wszystkim powie-
dzieć – dziękuję! – mówił w 
trakcie obchodów Gminnego 
Dnia Sołtysa w Stanowicach 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. 

Uroczystość odbyła się w piątek 
(7 marca br.) w nowo wyre-
montowanej świetlicy wiejskiej. 
Organizatorem spotkania w 
Stanowicach była miejscowa 
Rada Sołecka na czele z sołty-
sem – Zdzisławą Dmytrarz oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury. 
Była to już w naszej gminie 
trzecia edycja tego coraz bardziej 
popularnego święta, którego 
głównym celem jest okazanie 
wdzięczności i szacunku sołty-
som za ich pracę i zaangażowanie 
oraz zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. 
Strzegomska wieś zmienia się 
bardzo dynamicznie, z dnia na 
dzień poprawia się stan lokalnych 
dróg, świetlice wiejskie zyskują 
nowe oblicze, powstają place 
zabaw, szkoły wiejskie są coraz 
lepiej wyposażone, a fundusz 
sołecki pozwala na realizację naj-
potrzebniejszych spraw. Władze 
Strzegomia często zaznaczają, że 
mieszkańcy wsi coraz bardziej się 
integrują i wspólnymi siłami chcą 
zmieniać otaczającą rzeczywi-

stość. O najważniejszych działa-
niach strzegomskiego samorządu 
ukierunkowanych na poprawę ja-
kości życia mieszkańców sołectw 
wspominał w ostatni piątek w 
Stanowicach burmistrz Strzego-
mia, który także dodał - Myślę, że 
po uruchomieniu FSB Piekarnia 
Strzegom, moim największym 
osiągnięciem w tej kadencji jest 
współpraca z poszczególnymi 
sołtysami i Radami Sołeckim 
oraz zintensyfikowanie działań 
na terenie naszych sołectw. Wy 
– Drodzy Sołtysi – jesteście mo-
torem tych działań. Nie byłoby 
tak wielu inwestycji i tak dużego 
rozwoju wsi bez waszej aktyw-

ności – podkreślał Zbigniew Su-
chyta. Znaczenie i rangę sołtysa 
zaakcentowała także posłanka 
na Sejm RP - Monika Wieli-
chowska. - Drodzy Państwo! 
Jesteście „okiem, uchem, ręką” 
burmistrza, przewodniczącego 
i radnych Rady Miejskiej. To 
wy jesteście pierwszym kon-
taktem i bardzo często wasze 
sugestie są niezwykle pomocne 
w podejmowaniu istotnych 
decyzji. Życzę wam energii do 
działania i tego byście mogli 
– dzięki swojej pracy na rzecz 
mieszkańców – sukcesywnie 
zmieniać swoje Małe Ojczyzny 
– mówiła parlamentarzystka. Do 

tych słów przyłączył się także 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Tadeusz Wasy-
liszyn, który w imieniu wszyst-
kich radnych złożył sołtysom 
najlepsze życzenia i zaznaczył, 
że członkowie rady zawsze będą 
wspierać inicjatywy służące po-
lepszeniu warunków i poziomu 
życia mieszkańców wsi.

tW

Sołtysi świętowali
Nie byłoby tak wielu inwestycji i takiego rozwoju wsi bez aktywności sołtysów gminy Strzegom

Na uroczystość przybyło 
ponad 30 kobiet, w stronę 
których popłynęły najserdecz-
niejsze życzenia - szczęścia i 
radości, pomyślności, nieusta-
jącego uśmiechu na twarzy i 
życia bez trosk. Zumba, pod 

fachowym przewodnictwem 
Ewy Zapolnej, wprowadziła 
wszystkich w stan ogólnej 
radości, która trwała do póź-
nych godzin wieczornych. 
Andrzej Szczepanik, który 
jako jedyny mężczyzna to-

warzyszył zebranym 
paniom, w pełni do-
cenia, kim jest ko-
bieta i określa ją jako 
osobę wyjątkową i 
n iepowtarza lną  w 
swoim stylu. - Uroda 
jest ważna – zaznacza 
- ale bardziej liczy się 
wewnętrzne piękno i 
uśmiech na twarzy. 
W kobietach ceni 

najbardziej wyrozumiałość w 
stosunku do mężczyzn. - Jako 
rodzynek w gronie kobiet 
czuję się dobrze. Bo to są na-
sze panie - stwierdza. Oprawę 
kulinarną przygotowały same 
panie, pod kierownictwem 
Agnieszki Tofkin, która jest 
zawodową kucharką, społecz-
nie udzielającą się we własnej 
wsi, łączącą zawód z pasją. 

red

Wielkie święto kobiet w Tomkowicach
Oddając szacunek kobiecie podkreślamy wartości naszych babć, mam, naszych kobiet, które są podporą naszej rodziny – mówi sołtys A. Szczepanik

Tłusty czwartek, rozpoczyna-
jący ostatni tydzień karnawału, to 
ostatni czwartek przed Wielkim 
Postem, znany jako zapusty. 

Według tradycji, w tym dniu 
dozwolone jest objadanie się, 
bo jeśli ktoś w tłusty czwartek 
nie zje ani jednego pączka, to 
mu się nie będzie wiodło. By 
tradycji stało się zadość, sołtys 
Bartoszówka - Janina Gołębiak 
i Rada Sołecka zorganizowali 
18 lutego br. w świetlicy wiej-
skiej tłusty czwartek dla dzieci 
i młodzieży z sołectwa. Atrakcji 
było wiele – gry, zabawy, ka-
lambury, a wszystko przy 
suto zastawionym stole…. 
smacznymi pączkami! Sta-
ropolskie przysłowie mówi: 
Powiedział Bartek, że dziś 
tłusty czwartek, a Bartkowa 
uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła. W Bartoszówku 
w przysłowiową Bartko-
wą wcieliła się Wiesława 

Rodak, która zasponsorowała 
pączki i inne słodkości na spo-
tkanie. Organizatorzy okolicz-
nościowej imprezy dziękują 
sponsorowi nie tylko za pączki, 
ale i za pomoc w organizacji 
ferii dla dzieci. Ponoć jedzenie 
pączków przynosi szczęście. 
Eksperci podkreślają, że jeden 
średniej wielkości pączek ma ok. 
300 kcal, więc zjedzenie pięciu 
to już dostarczenie organizmo-
wi aż 1500 kcal. Cóż to jest dla 
młodego organizmu! Energia 
na cały dzień.

gK

Tłusty czwartek Bartoszówka

Terminarz badań gospodarstw 
rolnych w 2014 r.:
- badanie pogłowia świń oraz 

produkcji żywca wieprzo-
wego(formularz R-KSRB), 
miesiące: marzec, czerwiec-
lipiec, grudzień;

- badanie pogłowia bydła, owiec 
i drobiu oraz produkcji zwie-
rzęcej (formularz R-KSRA), 
miesiące: czerwiec-lipiec, 
grudzień;

- czerwcowe badanie rolnicze 
(formularz R-CzBR), mie-
siące: czerwiec-lipiec;

- badanie plonów zbóż oraz 
rzepaku i rzepiku (formularz 
R-r-zb), miesiąc sierpień;

- badanie plonów niektórych 

ziemiopłodów rolnych (for-
mularz R-r-pw), miesiąc 
listopad;

- ankieta koniunktury w go-
spodarstwie rolnym (for-
mularz AK-R), miesiące: 
czerwiec-lipiec, grudzień.

Niezbędne informacje można 
uzyskać:
1. Pisząc na adres e-mail: sekre-

tariatuswro@stat.gov.pl
2. Telefonicznie w Urzędzie 

Statystycznym we Wrocławiu 
i w jego oddziałach:
- we Wrocławiu – tel. 71 37-

16-300
- w Jeleniej Górze – tel. 75 

64-24-001

- w Legnicy – tel. 76 86-65-
200

- w Wałbrzychu – tel. 74 
88-69-200

Dane zbierane i gromadzone 
przez statystykę publiczną są 
poufne i podlegają szczególnej 
ochronie, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 591 z późn. 
zm.). Szczegółowe informacje 
odnośnie prowadzonych przez 
statystykę publiczną badań 
ankietowych znajdą Państwo 
na stronach internetowych 
GUS: http://form.stat.gov.
pl/BadaniaAnkietowe/2014/
harmonogram.htm

Statystyczne badania rolnicze
Dane zbierane i gromadzone są poufne i podlegają szczególnej ochronie

Sołectwo Gra-
niczna doczekało 
się w końcu po-
mie sz cz en i a , w 
k t ó r y m  b ę d z i e 
można załatwiać 
n a j p i l n i e j s z e 
sprawy dotyczą-
ce mieszkańców. 
Przekazanie loka-
lu miało miejsce 5 
marca br.

W  o s t a t n i m 
numerze „Gminnych Wia-
domości Strzegom” pisali-
śmy o trwającym remoncie 
pomieszczenia (o pow. 35 
m kw.) pozyskanego przez 
władze samorządowe Strze-
gomia z zasobów Agencji 
Nieruchomości Rolnych. W 
chwili obecnej prace remon-
towe już się zakończyły i nie 
ma żadnych przeszkód, aby 

„sołtysówka” mogła służyć 
sołtysowi i mieszkańcom wsi 
Graniczna. Koszt prac wy-
niósł 28,5 tys. Już niedługo 
wnętrze lokalu zostanie od-
powiednio wyposażone, zaś 
sołtys wsi - Andrzej Gliński 
wraz z Radą Sołecką podejmą 
decyzję o zakresie spraw reali-
zowanych w tym miejscu.

tW

„Sołtysówka” dla granicznej 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju 
obowiązkowe badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych 
gospodarstwach rolnych przez: ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub tele-
ankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. 

Zumba, karaoke, radosne rozmowy przy elegancko zasta-
wionym stole wypełniły czas spotkania, przygotowanego 
z okazji Dnia Kobiet przez Andrzeja Szczepanika, sołtysa 
Tomkowic i Radę Sołecką. 

Weź udział  
w kiermaszu 

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Szlakiem Granitu” 
zaprasza wystawców do udziału 
w „Kiermaszu Wielkanocnym”, 
który odbędzie się w Łomnicy 
w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. 
Podczas kiermaszu mogą zostać 
zaprezentowane produkty lokal-
ne, rękodzieło itp.

Prosimy o zgłaszanie chętnych 
wystawców do Biura Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” Udanin 
86B; telefonicznie, mailowo lub 
osobiście do 24 marca 2014 r. do 
godziny 15:00. Osobą do kontak-
tu w w/w sprawie jest Katarzyna 
Kryska, tel. 71/ 733 78 88, e-mail: 
poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl, 
katarzyna.kryska@o2.pl. Stowa-
rzyszenie LGD „Szlakiem Gra-
nitu” pokrywa koszt powierzchni 
wystawienniczej podczas kier-
maszu.

red

Z okazji obchodów Gminnego Dnia 
Sołtysa senator RP - Wiesław 
Kilian wysłał na ręce sołtysów 
gminy Strzegom okolicznościowy 
list gratulacyjny.
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W dniach 1-2 marca br. od-
były się mecze o miejsca 1-4. 
Ostatnie spotkanie pomiędzy 
Tim Bojs a Tabalugą Team 
w praktyce zadecydowało o ty-
tule mistrzowskim. Ci pierwsi 
wygrali 5:4 i mogli się cieszyć 
ze zwycięstwa w lidze halowej. 
W pewnym momencie zespół 
Tim Bojs prowadził już 4:1, póź-
niej 5:2 i było już pewne, że nie 
odda palmy pierwszeństwa. 

Dodajmy, że drużyny, które 
znalazły się w pierwszej trój-
ce otrzymały bony na zakup 
sprzętu sportowego o wartości 
500 zł, 300 zł i 200 zł ufundo-
wane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 
Dyplomy, puchary oraz bony 
wręczał dyrektor OSiR-u - 
Grzegorz Luszawski. Zawody 
prowadzili i sędziowali wspól-

nie: Krzysztof Lewandowski 
i Jerzy Majewski.

tW

Tim Bojs najlepsi 
Ostatnie spotkanie pomiędzy Tim Bojs a Tabalugą Team w praktyce zadecydowało o tytule mistrzowskim Sezon wkkw

LKS Stragona Strzegom 
otworzy na początku kwiet-
nia sezon WKKW w Polsce. 
Na Hipodromie w Morawie 
zostaną rozegrane pierw-
sze w tym roku w Krajowe 
Zawody w WKKW. Zawo-
dy zaliczane są do nowego, 
ruszającego w tym sezonie, 
cyklu STRAGONA TOUR.

Cykl zawodów STRAGO-
NA TOUR składa się z pięciu 

imprez w dyscyplinie wszech-
stronnego konkursu konia 
wierzchowego rozgrywanych 
w Morawie w sezonie 2014:
1. Z awody  Kr a j owe :  5 -6 

kwietnia
2. Z awody  Kr a j owe :  1 -3 

maja
3. Zawody Krajowe: 1-3 sierp-

nia
4. Zawody Krajowe 27-29 

września
5. Zawody Krajowe 18-19 

października – ZAWODY 
FINAŁOWE
Zawody finałowe wyłonią 

najlepszych zawodników ca-
łego cyklu. Więcej informacji 
na stronie www.stragona.pl

red

Na Zlocie Morsów

Kilkuosobowa grupa miesz-
kańców Strzegomia, w dniach 
13–16 lutego br., przebywała 
w Mielnie na XI Międzynaro-
dowym Zlocie Morsów. 

Strzegomianie uczestniczyli 
w wielu atrakcjach przygoto-
wanych przez organizatorów 
– m. in. korzystali z kąpieli 
w baliach z gorącą wodą i sauny 
na odkrytym powietrzu oraz 
oczywiście kąpieli w lodowatej 
wodzie Morza Bałtyckiego. Nie 
zabrakło również innych form 
aktywności fizycznej – biega-
nia i maszerowania z kijami. 
W sobotni wieczór bawili się 
na bankiecie integracyjnym, 
a w niedzielne południe wraz 
z innymi morsami po raz kolejny 
starli się z wodami lodowatego 
Bałtyku. Pomimo wiosennej 
aury, temperatura powietrza 
nie przekraczała kilku stopni 
Celsjusza, a wody Bałtyku miały 
tylko 2 stopnie Celsjusza. Jak po-
dają organizatorzy (http://www.
zlotmorsow.mielno.pl) w nie-
dzielnej kąpieli uczestniczyło 
1736 morsów z Polski, innych 
krajów Europy i Brazylii.

red

Uczniowie szkół podstawo-
wych gminy Strzegom rozpo-
częli zmagania sportowe od 
turnieju piłki nożnej - syste-
mem „każdy z każdym”. Mecze 
stały na wysokim poziomie. 
Rozgrywki były wyrównane 
i emocjonujące, a kibice mogli 
obejrzeć wspaniałe widowisko 
sportowe. Po wyczerpującej 
walce młodzi sportowcy rywa-
lizowali w „wyścigach na we-
soło”. Wyścigi w workach, bieg 
„splątanych”, bieg z „jajkiem” 
dały uczestnikom dużo rado-
ści. Prym w igrzyskach wiodła 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Jaroszowa, która jednak do 
końca nie mogła być pewna 
zwycięstwa. Pozostałe szkoły 
nie odpuszczały na krok i do 
końca walczyły o zwycięstwo. 
Kolejną dyscypliną, w której 
zmierzyli się uczniowie było 

przeciąganie liny. Zwycięska 
drużyna - reprezentacja Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowie - otrzymała Pu-
char Dyrektora Gimnazjum nr 
1 i darmowe karnety na basen 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, ufundowane 
przez burmistrza Strzegomia. 
Pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy - 2. miej-
sce zajęli ex aequo uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Strzegomiu i Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach, a 3. miejsce za-
jęła drużyna z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Goczałkowie. 
Na koniec swoje umiejętno-
ści siatkarskie zaprezentowali 
byli i obecni zawodnicy AKS
-u Strzegom. Walka była zago-
rzała i pełna emocji do samego 
końca. W Igrzyskach Zimowych 

gościnnie wzięli udział ucznio-
wie klas I z Gimnazjum nr 1, 
których wyniki nie były brane 
pod uwagę w klasyfikacji ogól-
nej. - Głównym celem igrzysk 
było propagowanie modelu 
zdrowego stylu życia poprzez 
zapewnienie wszystkim uczest-
nikom możliwości sportowej 
rywalizacji w zróżnicowanych 
i atrakcyjnych formach aktyw-
ności ruchowej, wkomponowa-
nej w szerszy kontekst edukacji 
prozdrowotnej. Dziękujemy 
burmistrzowi Strzegomia za 
ufundowanie nagród, dyrekto-
rowi OSiR-u w Strzegomiu za 
udostępnienie hali oraz opieku-
nom za przygotowanie drużyn 
uczestniczących w igrzyskach. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów – podsumowują orga-
nizatorzy.

red

Zimowe igrzyska
Sportowe spotkania młodzieży integrują uczniów różnych szkół 

W piątym sparingu przed 
startem rundy wiosennej AKS 
Granit Strzegom S. A. zmierzył 
się z Bielawianką Bielawa. Po 
momentami niezłej grze, pod-
opieczni Jarosława Krzyżanow-
skiego wygrali 2:0 (1:0).

Pierwotnie ten mecz miał być 
rozegrany w Bielawie, jednak 
ostatecznie odbył się w Strze-
gomiu. Od samego początku 
zdecydowaną przewagę osią-
gnęli gospodarze, którzy już po 
5 minutach mogli strzelić Bie-
lawiance 2-3 gole. Dobre okazje 
zmarnowali: Marcin Traczy-
kowski, Marcin Dobrowolski 
i Marcin Buryło. Strzegomianie 
trafili również w poprzeczkę. 
Miejscowym udało się w końcu 
udokumentować swoją przewa-
gę, a gola w 32 minucie strzelił 
główką Buryło. Sporą zasługę 
miał w tej akcji Rafał Wiśniew-
ski, który świetnie uwolnił się 
spod opieki przeciwnika przy 
linii bocznej boiska i skutecznie 
dośrodkował na głowę kapitana 
AKS-u. Goście bardzo rzadko 
zatrudniali bramkarza AKS-u, 
który praktycznie nie miał roboty. 
Bardzo dobrze grała strzegomska 
para stoperów – Michał Sudoł, 
Sebastian Bęś. Druga połowa 
rozpoczęła się od mocnego ude-

rzenia czwartoligowca. W 46 
minucie AKS podwyższył na 
2:0 – gola z bliska strzelił aktywny 
Traczykowski. Przyjezdni nie byli 
tego dnia dobrze dysponowani 
i już do końca sobotniego sparin-
gu nie potrafili pokonać Nowaka. 
Dodajmy, że obie ekipy kończyły 
mecz w 10. Arbiter w 65 minucie 
pokazał czerwoną kartkę - za nie-
sportowe zachowanie - piłkarzo-
wi gości, z kolei pod koniec gry 
kontrolnej kontuzji nabawił się 
Sudoł i trener Jarosław Krzyża-
nowski nie wpuścił już nikogo na 
jego miejsce. - Celowo nie doko-
nałem zmiany za Michała, żeby 
zobaczyć jak mój zespół zareaguje 
grając w osłabieniu – tłumaczył 
swoją decyzję szkoleniowiec AK-
S-u. – Jestem zadowolony z tego 
sparingu. Zagraliśmy pierwszy 
mecz na trawie i nieźle nam to 
wychodziło. Była to bardzo dobra 
jednostka treningowa. Trochę 
martwią mnie kontuzje moich 
zawodników, boisko dzisiaj nie 
należało do najlepszych. Mam 
nadzieję, że z każdym dniem 
nasza forma będzie coraz lepsza 
– podsumował Jarosław Krzy-
żanowski.

AKS lepszy od trzecioligowca!

Końcowa tabela SALPNH:
LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1 TIM BOJS 17 76-45 40
2 TABALUGA TEAM 17 69-37 39
3 GROM BARTOSZÓWEK 17 51-32 30
4 WOLNE ELEKTRONY 17 60-45 28
5 ZINDYWIDUALIZOWANI 14 35-29 21
6 PPHU PORTAL 14 42-43 15
7 EZL 14 21-58 9
8 HURAGAN OLSZANY 14 16-85 0

Ostatnia seria spotkań, 1-2 mar-

ca 2014 r.

TABALUGA TEAM - GROM BARTO-

SZÓWEK 2:0

WOLNE ELEKTRONY - TIM BOJS 

2:2

TABALUGA TEAM - WOLNE ELEK-

TRONY 4:2

GROM BARTOSZÓWEK - TIM BOJS 

4:5

WOLNE ELEKTRONY - GROM BAR-

TOSZÓWEK 2:3

TABALUGA TEAM - TIM BOJS 4:5 1 m-ce - tim Bojs

2 m-ce - tabaluga team 3 m-ce - Grom Bartoszówek

W ostatnim sparingu (8 marca br.) 

AKS Granit Strzegom S. A. pokonał 

„u siebie” zespół Zjednoczonych 

Żarów 6:0 (6:0). Bramki dla na-

szego klubu zdobyli: Buryło 3, 

Sobczak, Sudoł i Dobrowolski.

Zakończyły się trwające wiele tygodni zmagania w ramach 
Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. 
Nowym mistrzem SALPNH została ekipa Tim Bojs, która 
wyprzedziła Tabalugę Team i Grom Bartoszówek.

Zawody WKKW zostaną roze-
grane w terminie 5-6 kwiet-
nia. W sobotę jeźdźcy będą 
rywalizować w konkursie 
ujeżdżenia i skoków, zmaga-
nia zakończy niedzielna próba 
terenowa - cross.

Z inicjatywy Gimnazjum nr 1, w partnerstwie z burmistrzem Strzegomia oraz Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 25 lutego br. odbyła się druga edycja Igrzysk Zimowych 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA 

Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

przetarg ustny, nieograniczony na 
oddanie w najem lokalu użytkowego, 
(pomieszczenia nr: 0.22, 0.25, 0.26) 
o powierzchni 40,60 m2, położone-
go na parterze budynku Przychodni 
Zdrowia w Strzegomiu, przy ul. Ar-
mii Krajowej 23, w granicach działki 
nr 768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu 
z przeznaczeniem na usługi medycz-
ne. Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2014 
roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem lokalu na kwotę 7,20 zł/
m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czyn-
szu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
500 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31 marca 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg zali-
cza się na poczet czynszu za najem 
lokalu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo.
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób re-

prezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie 
waloryzacji w oparciu o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany 
przez Główny Urząd Statystyczny 
za każdy kolejny rok w Monitorze 
Polskim.
Lokal będący przedmiotem przetargu 
jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Najemca będzie zobowiązany wno-
sić opłaty Wynajmującemu oprócz 
wylicytowanego czynszu za: energię 
elektryczną, centralne ogrzewanie, 
zużycie wody. 
Uchylenie się od zawarcia umowy 

w przypadku wygrania przetargu po-
woduje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udo-
stępniony będzie do oglądania w dniu 
31 marca 2014 roku, w godzinach od 
1000 do 1030 .
Szkic rozmieszczenia poszczególnych 
pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe 
informacje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34, II p. lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o prze-
targu.

przetarg ustny, nieograniczony na 
oddanie w najem lokalu użytkowe-
go, (pomieszczenia nr: 0.20, 0.21, 
0.23, 0.24) o powierzchni 60,60 m2, 
położonego na parterze budynku 
Przychodni Zdrowia w Strzegomiu, 
przy ul. Armii Krajowej 23, w grani-
cach działki nr 768, AM-11, obr-3, 
w Strzegomiu z przeznaczeniem 
na usługi medyczne. Oddanie 
w najem nastąpi na czas nieozna-
czony.
Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 
2014 roku, o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwotę 
7,20 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 zł.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w wyso-
kości 500 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O/ Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 marca 2014 
roku. 
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 uczestni-
ka przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem lokalu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo.

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.
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzro-
stu cen i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za każdy kolejny 
rok w Monitorze Polskim.
Lokal będący przedmiotem prze-
targu jest wolny od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany 
wnosić opłaty Wynajmującemu 
oprócz wylicytowanego czynszu 
za: energię elektryczną, central-
ne ogrzewanie, zużycie wody. 

Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Dla zainteresowanych osób, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 31 marca 
2014 roku, w godzinach od 
1000 do 1030 .
Szkic rozmieszczenia po-
szczególnych pomieszczeń 
lokalu oraz szczegółowe infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 34, II p. lub telefo-
nicznie dzwoniąc pod nr 74 
8560542.
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 ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza Burmistrz Strzegomia ogłasza 

Burmistrz 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- oddania najem ( dzier-
żawę ) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 38/B/2014, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 28 lutego 2014 
roku, nr 40/B/2014, Bur-
m i s t r z a  S t r z e g o m i a , 
z dnia 3 marca 2014 roku, 
nr: 43/B/2014, 44/B/2014, 
45/B/2014, 46/B/2014, 
47/B/2014, 48/B/2014, 
49/B/2014, 50/B/2014, 
51/B/2014, 52/B/2014, 
53/B/2014, 54/B/2014, 
55/B/2014, 56/B/2014, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 4 marca 2014 
roku.

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmi-
na Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograni-
czonego pn.:
Przebudowa drogi gminnej 
prowadzącej do cmentarza 
w Jaroszowie wraz z od-
wodnieniem.
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 2

Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mo-
stów ul. Częstochowska 
12 58-100 Świdnica
Cena 265 019,74 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wy-
konawców oraz przyznano 
im następującą punktację 
w kryterium oceny ofert – 
cena 100%: 

Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

Numer 
oferty w 
przetargu

Nazwa Wykonawcy  Cena oferty punktacja

1
HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 5, Wysoka, 52-200 
Wrocław

 427 625,32 zł 61,97

2
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów ul. Czę-
stochowska 12, 58-100 Świdnica

 265 019,74 zł 100,00

3 Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. 
Szczecińska 11, 54-517 Wrocław  344 317,42 zł 76,97

4 Anteeo Sp. z o.o. ul. Nasypowa 
41, 85-342 Bydgoszcz  491 862,28 zł 53,88

5
Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z 
o.o. ul. Sportowa 11, 58-305 
Wałbrzych

 373 820,69 zł 70,89

6
EUROVIA POLSKA S.A. ul. 
Szwedzka 5 Bielany Wrocław-
skie, 55-040 Kobierzyce

 345 243,93 zł 76,76

7

Przedsiebiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM-D” 
Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 
59-400 Jawor

 355 289,90 zł 74,59

8

Przesiębiorstwo Budowlano-
Instalacyjne „BIN-POL” s.j. 
ul. Kombatantów 2, 58-302 
Wałbrzych

 342 000,00 zł 77,49

przetarg ustny, nieograniczony na 
oddanie w najem lokalu użytko-
wego, (pomieszczenia nr: 0.27, 
0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32) o po-
wierzchni 51,10 m2, położonego 
na parterze budynku Przychodni 
Zdrowia w Strzegomiu, przy ul. Ar-
mii Krajowej 23, w granicach działki 
nr 768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu 
z przeznaczeniem na usługi me-
dyczne. Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 
2014 roku, o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwotę 
7,20 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 zł.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w wyso-
kości 500 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 

Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31 marca 
2014 roku. 
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 uczestni-
ka przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem lokalu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-

ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie 
waloryzacji w oparciu o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany 
przez Główny Urząd Statystyczny 
za każdy kolejny rok w Monitorze 
Polskim.
Lokal będący przedmiotem prze-
targu jest wolny od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany 
wnosić opłaty Wynajmującemu 
oprócz wylicytowanego czynszu 
za: energię elektryczną, centralne 
ogrzewanie, zużycie wody. 
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal 
udostępniony będzie do ogląda-
nia w dniu 31 marca 2014 roku, 
w godzinach od 1000 do 1030 .
Szkic rozmieszczenia poszcze-
gólnych pomieszczeń lokalu 
oraz szczegółowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34, II p. lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
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Kolejne 4 świetlice wiejskie w gminie Strzegom są remontowane za unijne pieniądze. Złożone na przełomie 2012/13 roku przez gminę Strzegom cztery wnioski o dofinansowanie – 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – przebudowy i remontu świetlic wiejskich w Rusku, Goczałkowie, Olszanach 
i Stawiskach, zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z prac remontowych.

Nowe oblicze wiejskich świetlic 

remont świetlicy wiejskiej w Goczałkowie

remont świetlicy wiejskiej w olszanach

remont świetlicy wiejskiej w rusku

remont świetlicy wiejskiej w Stawiskach


