
Kalendarium 
strzegomskie
W  tym numerze zamiesz-
czamy trzeci odcinek ka-
lendarium strzegomskiego, 
którego autorem jest dr Ma-
rek Żubryd, pasjonat histo-
rii Strzegomia i  nauczyciel 
Zespołu Szkół. Historyk 
na łamach naszej gazety 
przedstawia ciekawe fakty 
z niezwykle bogatej historii 
naszego miasta.
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Nasze władze są cały czas 
w ścisłym kontakcie ze swoimi 
partnerami, którzy poinformo-
wali m.in., że nie działają u nich 
wodociągi, a  sytuacja socjalna 
pogarsza się z minuty na minu-
tę. Gmina Strzegom w ramach 
pomocy naszym ukraińskim 
partnerom kupiła dwa agregaty 
prądotwórcze ze swojego bu-
dżetu i  przekazała je w  trybie 
błyskawicznym na Ukrainę. 
Trzeci agregat, tym razem od 
strażaków-ochotników, pojechał 
do Szumska w obwodzie tarno-
polskim. Na Ukrainę trafiły już 
także najpotrzebniejsze dary. 

Na wszystkich niedzielnych 
(27.02) mszach świętych były 
zbierane pieniądze do puszek 
CARITAS na pomoc d la 
mieszkańców Podhajec. Dwie 
dodatkowe puszki są dostęp-
ne na stałe w  Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu.

Zostało uruchomiane też spe-
cjalne konto, na które można 
wpłacać środki pieniężne dla 
mieszkańców Ukrainy: 43 1600 
1462 1026 9780 7000 0001 z do-
piskiem – „UKRAINA” (numer 
BIC/SWIFT PPABPLPK).

Strzegomski samorząd przygo-
tował bazę noclegową dla ukraiń-
skich rodzin, które opuściły swoją 
ojczyznę. Znajduje się ona przy 
ul. Armii Krajowej, w klasztorze 
u  sióstr Elżbietanek na ul. Ks. 
Prałata Stanisława Siwca oraz na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Mickiewicza.

W związku z tym, że do Strze-
gomia przyjechały pierwsze 
rodziny – głównie matki z dzieć-
mi – z ogarniętej wojną Ukrainy 
(foto), władze gminy proszą 
mieszkańców o  zbiórkę trwa-
łych środków żywności i odzież 
w  różnych rozmiarach (szcze-
góły zostały zamieszczone na 
Facebooku). Rzeczy te powinny 

być dostarczane do Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel” 
przy ul. Kościuszki.

– Jestem dumny z  naszych 
mieszkańców, którzy pomagają 
swoim sąsiadom z Ukrainy. Pro-
szę śledzić media społecznościo-
we, gdzie na bieżąco podajemy 
najświeższe informacje. Wszelkie 
pytania oraz każdą formę pomo-
cy należy zgłaszać do zastępcy 
burmistrza Strzegomia – To-
masza Marczaka pod numerem 
telefonu – 601 942 742. Mam 
też ogromną i szczególną prośbę 
do naszych mieszkańców. Jeżeli 
państwo mają wolne miejsca 
i chcą przyjąć do siebie rodzinę 
lub rodziny z Ukrainy, prosimy 
o taką informację, dzwoniąc pod 
numer: 509 251 079 – wyjaśnia 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 

Więcej o pomocy strzegomian 
dla Ukrainy piszemy na stronach 
6 i 7. 
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Nasze władze są cały czas w kontakcie z partnerami zza wschodniej granicy

Wszyscy pomagają Ukrainie
Świat od wielu dni z niedowierzaniem przygląda się agresji Rosji na Ukrainę i robi, co tylko mo-
że, by pomóc temu narodowi. Także cała gmina Strzegom, która od 2017 r. współpracuje z mia-
stem Podhajce, włączyła się w tą międzynarodową pomoc. 

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:

Mała książka – wielki człowiek

Zmarła Maria Szczerba

Spotkanie z Łukaszem Kazkiem

Zmarła 100-letnia mieszkanka Strzegomia – Maria Szczerba. Ten 
piękny wiek osiągnęła w listopadzie ubiegłego roku. Przypomnij-
my, z okazji tak wyjątkowego jubileuszu władze miasta przekazały 
szanownej jubilatce piękne życzenia, wręczyły okolicznościowy 
dyplom i prezent.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzegomiu zaprasza 
wszystkie dzieci w  wieku przedszkolnym do wzięcia udziału 
w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachę-
cić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 
z  dzieckiem. Każde dziecko w  wieku przedszkolnym, które 
przyjdzie do biblioteki biorącej udział w  projekcie, otrzyma 
w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry start.

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z Łuka-
szem Kazkiem, dziennikarzem i popularyzatorem historii, auto-
rem książek o tematyce historycznej oraz współautorem progra-
mów telewizyjnych. Łukasz Kazek współprowadzi kanał YouTube 
„History Hiking”, bijący rekordy oglądalności i wprowadzający 
w tajniki historii nie tylko Dolnego Śląska. Spotkanie odbędzie 
się 4 marca o godz. 18.00 w sali SCK. Wstęp jest wolny.

W NUMERZE:

Projekt 
międzynarodowy
„Do we know the factories 
of our planet?” – to tytuł 
kolejnego międzynarodowe-
go projektu realizowanego 
w  języku angielskim przez 
uczniów Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu pod kierun-
kiem Haliny Fitas i Rena-
ty Dziurli we współpracy 
z partnerami z Turcji, Serbii, 
Rumunii i Chorwacji. Czego 
dzięki niemu dowiedzieli się 
nasi uczniowie? 
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Wybiorą szefa 
rady miejskiej 
Na poniedziałkowej sesji 
(07.03) zostanie wybrany 
nowy przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu. 
Do rady wejdzie również 
nowy radny, który zastąpi 
Tomasza Marczaka, który 
1 stycznia został zastępcą 
burmistrza Strzegomia. 
Nad czym jeszcze pochylą 
się strzegomscy rajcy? 
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Gmina Strzegom zamierza pozyskać nowe środki z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji na wymianę źródeł ciepła oraz 
docieplenie budynków, dachów, stropów i  wymianę okien. 
W  tym celu burmistrz zwraca się z prośbą do mieszkańców 
o wypełnienie ankiety w ramach programu pn. „Dobre Budynki”.  
Można uzyskać ok. 70% dofinansowania.

Honorowy Obywatel Strzegomia i doktor honoris causa prof. Jan 
Chmura kolejny raz udowodnił, że wiek nie stanowi dla niego 
żadnych przeszkód, by dokonywać wielkich rzeczy. W stycznio-
wym biegu (30.01) na dystansie 10 km, który odbył się w stolicy 
Meksyku – Mexico City, 72-letni strzegomianin zajął 101. miejsce 
na 10 tysięcy startujących. 

Niezwykle szanowana i zasłużona dla szeroko pojętej strzegom-
skiej kultury Amanda Rożańska-Baranowicz zmarła 25 lutego 
w wieku 95 lat. Na rzecz Strzegomia pracowała do ostatnich dni 
swojego życia. Była „Honorowym Obywatelem Strzegomia”. Jej 
odejście to niepowetowana strata.

Mieszkańcu, wypełnij ważną ankietę str. 2

Wystartował w Meksyku  str. 4

Nie żyje pani Amanda  str. 3
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Z d j ę C I E  N U M E R U

Na strzegomskim Urzędzie Miejskim zawisła ukraińska flaga w geście solidarności z całym 
Narodem Ukraińskim, szczególnie z mieszkańcami miasta partnerskiego Podhajce. 

gest solidarności
Solidarność i wsparcie dla partnerskiego miasta Podhajce na Ukrainie

Strzegom sercem z Ukrainą

Realizacja prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza

Mieszkańcu, wypełnij ważną ankietę
Gmina Strzegom zamierza 
pozyskać nowe środki z Fun-
duszu Sprawiedliwej Trans-
formacji na wymianę źródeł 
ciepła oraz docieplenie bu-
dynków, dachów, stropów 
i wymianę okien. W tym celu 
burmistrz zwraca się z  proś-
bą do mieszkańców o  wypeł-
nienie ankiety w ramach pro-
gramu pn. „Dobre Budyn-
ki”. Można uzyskać ok. 70% 
dofinansowania.

Ankieta ma spełnić dwa 
cele. Pierwszy cel wynika 
z podjętych przez gminę dzia-
łań na rzecz pozyskania dla 
mieszkańców funduszy na 
nowe instalacje grzewcze w ich 
domach i  mieszkaniach oraz 
poprawę stanu budynków. To 

w związku ze spodziewanymi 
na Dolnym Śląsku nowy-
mi programami dotacyjny-
mi, m.in. dla gmin objętych 
Funduszem Sprawiedliwej 
Transformacji, w  tym naszej 
gminy. – Aby skutecznie po-
zyskać te środki, musimy mieć 
dobrą orientację, którzy miesz-
kańcy, które wspólnoty czy 
spółdzielnie mieszkaniowe są 
zainteresowane pozyskaniem 
takich środków i na jaki zakres 
– wyjaśnia Zbigniew Suchyta.

Drugim ce lem ankiet y, 
oprócz ustalenia potrzeb w za-
kresie modernizacji źródeł 
grzewczych i  budynków, jest 
inwentaryzacja sposobu ogrze-
wania wszystkich budynków 
znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Taki obowiązek 

nałożył na gminy i ich miesz-
kańców Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Realizacja obu powyższych 
celów prowadzonego badania 
ankietowego w  sposób szcze-
gólny przyczyni się do moż-
liwości zaplanowania działań 
samorządu na rzecz ochrony 
i poprawy jakości powietrza.

Z  uwagi na kształtujące 
się zasady dofinansowania 
w  nowych programach, jak 
też zmiany w polityce ochrony 
środowiska oraz zwalczania 
niskiej emisji, pojawiają się 
dodatkowe obowiązki informa-
cyjne dla gmin i mieszkańców, 
co powoduje, że mieszkańcy 
mogą być proszeni o dodatko-
we informacje oraz wypełnienie 
dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 marca br. na jeden ze 
wskazanych sposobów:
•	 osobiście	w	Wydziale	Obsługi	Interesantów	(pokój	nr	15)	lub	poprzez	wrzucenie	do	
skrzynki	znajdującej	się	w	budynku	Urzędu	Miejskiego	w	Strzegomiu	przy	wejściu

•	 na	portalu	https://dobrebudynki.pl/

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:
•	 na	 stronie	 internetowej	 Urzędu	Miejskiego	w	 Strzegomiu	w	 zakładce	 Komunikaty	
„Wypełnij	ankietę	dobre	budynki”	oraz	na	portalu	https://dobrebudynki.pl/

•	 w	Biurze	Obsługi	Interesanta	tutejszego	urzędu.

W	razie	jakichkolwiek	pytań	lub	dodatkowych	informacji	prosimy	o	kontakt	pod	nume-
rami	telefonów:	74 85 60 537 i 74 85 60 534.

–	Dziękujemy	za	pomoc.	Razem	zadbajmy	o	czyste	powietrze	i	poprawiajmy	stan	na-
szych	budynków	–	podkreślają	władze	Strzegomia.

Spotkanie	z mieszkańcami	Strzegomia	w celu	poinformowania	o możliwości	
dofinansowania	z programu	„Dobre	Budynki”	odbędzie	się	w piątek 4 marca 
o  godz. 17:00	 w  trzech	miejscach:	 SCK	 II	 Strzegom	 (ul.	 Paderewskiego	 1),	
w PSP	nr	2	i PSP	nr	3.	W tym	tygodniu	takie	spotkania	odbyły	się	już	na	terenie	
sołectw	gminy	Strzegom.

Przedstawiamy treść listu, ja-
ki skierowały władze Strzego-
mia do burmistrza Podhajec – 
Igora Mereny Semenowicza 
i  mieszkańców naszego mia-
sta partnerskiego.

„W  obliczu wojny na tere-
nie Ukrainy, pragniemy prze-
kazać naszym przyjaciołom 
w Podhajcach wyrazy głębokiej 
solidarności i wsparcia.

Mieszkańcy Ukrainy mają 
prawo budować swoją przyszłość 
w  oparciu o  fundamentalne 
wartości takie jak niepodległość, 
suwerenność i bezpieczeństwo, 

stąd też z  dużym 
niepokojem obser-
wujemy rozgrywa-
jące się wydarzenia. 

W  s p o s ó b 
szczególny cenimy 
w Strzegomiu przy-
jaźń między naszymi 
miastami, dlatego nie 
możemy zostać obojętni 
wobec tej trudnej sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się nasi przyjaciele. 

Wspólnie tworzymy histo-
rię, nie tylko poprzez rozma-
ite projekty i  inicjatywy, ale 
przede wszystkim poprzez 
prawdziwe pokrewieństwo 

Polski i  Ukrainy. 
J e d n o c z e ś n i e 

chcielibyśmy za-
deklarować po-
moc ze  s trony 
strzegomskiego 
samorządu oraz 

zapewnić o tym, że 
jesteśmy otwarci na 

Wasze potrzeby oraz, 
że znakomicie rozumiemy 
problemy, z jakimi przyszło się 
Wam mierzyć. 

(…) Pamiętajcie, że jesteśmy 
z Wami w tych trudnych chwi-
lach. Przekazujemy Wam nasze 
wsparcie, przyjaźń i pomoc.
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*  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  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty  14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

MARZEC 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 5.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

6.03–12.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

13.03–19.03 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

Poniżej porządek obrad. 

1. Otwarcie.
2. Złożenie ślubowania przez 

radnego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Przedstawienie porządku 

obrad.
5. Przyjęcie protokołów nr 

XXXIV/21– XXXVII/21 
z  Sesj i  Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

6. P o w o ł a n i e  K o m i s j i 
Wnioskowej.

7. Wybór przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu.
a) Po w o ł a n i e  K o m i s j i 

Skrutacyjnej,
b) Głosowanie,
c) Podjęcie uchwały w  spra-

wie wyboru przewodni-
czącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wielolet-

niej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 
2022 – 2031,

b) w  sprawie zmian budżetu 

gminy Strzegom na rok 
2022,

c) w sprawie udzielania przez 
gminę Strzegom zwolnień 
z podatku od nieruchomo-
ści stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną,

d) zmieniająca uchwałę Nr 
36/21 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu z  dnia 
12  maja 2021 r. w  spra-
wie udzielenia pomocy 
rzeczowej przez gminę 
Strzegom województwu 
dolnośląskiemu w  ramach 
realizacji zadania pod na-
zwą: „Przebudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 382 
w  zakresie budowy ciągu 
pieszego w Rogoźnicy”,

e) w  sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszaru położonego w ob-
rębie 3 miasta Strzegom,

f ) w  sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających 
na sołtysa wsi Bartoszówek,

g) w   sp r aw ie  p r z y j ę c i a 

„Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 
Strzegom w 2022 roku”,

h) w sprawie wyrażenia zgody 
na budowę „Pomnika Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej”,

i) w   sp r aw ie  p r z y j ę c i a 
sprawozdania z  realiza-
cji Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytka-
mi gminy Strzegom na 
lata 2019–2022, za lata 
2019–2020,

j) w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspie-
rania Osób Starszych 
w gminie Strzegom na lata 
2022–2025,

k) zmieniająca Uchwałę Nr 
89/2019 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 7 li-
stopada 2019r. w  spra-
wie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności 
za pobyt w  ośrodkach 
wsparcia i  mieszkaniach 
chronionych,

l) w  sprawie przyjęcia Pro-
gramu Wspierania Rodziny 
w gminie Strzegom na lata 
2022–2024,

m) w  sprawie sprawozdania 

z  pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu za 2021 rok,

n) w  sprawie planu pracy 
stałych komisji Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu na 
2022 rok

9. Zapytania, oświadczenia, 
interpelacje, wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Ze względu na trwający stan 
epidemii na terenie kraju oraz 
w związku z koniecznością za-
pewnienia wszelkich środków 
ostrożności i  bezpiecznych 
odległości między uczestni-
kami, obrady sesji Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu odbędą 
się bez udziału publiczności, 
a  liczbę uczestników ograni-
czono do minimum. 

Obrady będą transmitowane 
na żywo na stronie interne-
towej http://bip.strzegom.pl/
public/?id=186998. 

obrady odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum

Wybiorą nowego przewodniczącego rady
Na poniedziałkowej sesji (7.03) zostanie wybrany nowy prze-
wodniczący Rady Miejskiej w  Strzegomiu. Do rady wejdzie 
również nowy radny, który zastąpi Tomasza Marczaka, który 
1 stycznia został zastępcą burmistrza Strzegomia.

95-latka była inicjatorką wielu działań związanych z ochroną dziedzictwa regionalnego

Gmina Strzegom po raz ko-
lejny otrzymała nominację 
do prestiżowego wyróżnienia 
„Najwyższa Jakość Quality 
International”. 

Najwyższa jakość QI jest 
przedsięwzięciem skierowa-
nym do działających na te-
rytorium Polski instytucji, 
producentów i usługodawców, 
posiadających czytelną poli-
tykę jakości w odniesieniu do 

produktu, usługi lub systemu 
zarządzania.

Celem programu jest promo-
wanie w firmach i instytucjach 
skutecznych metod zarządzania 
jakością oraz wskazanie tych 
podmiotów, które reprezentują 
najwyższe standardy, gwarantu-
jące klientom i  konsumentom 
otrzymanie produktu lub usługi 
na najwyższym poziomie.

red

Samorząd z nominacją

Zebrano cenny dar

WskazóWki, jak założyć profil zaufany i złożyć ośWiadczenie W spraWie otrzymyWania korespondencji drogą elektroniczną

jak założyć profil  zaufany? 
1. Wejdź na stronę www.pz.gov.pl 

(profil zaufany można potwierdzić w tut. urzędzie lub założyć przez bankowość internetową)
2. Zarejestruj się wybierając zakładkę ZAREJESTRUJ SIĘ.
3. Wybierz formę, gdzie chcesz potwierdzić profil zaufany. Jeżeli w urzędzie – wybierz opcję 

„w placówce”.
4. Wypełnij formularz – REJESTRACJA PROFILU ZAUFANEGO.
5. Wpisz kod autoryzacyjny, który otrzymasz na adres e-mail wskazany w formularzu.
6. Potwierdź swój profil zaufany. Masz na to 14 dni od daty rejestracji.
7. Odwiedź osobiście Urząd Miejski w Strzegomiu – parter, pokój nr 15 Wydział Obsługi Interesantów.
8. Okaż aktualny dowód osobisty lub paszport.

jak założyć ośWiadczenie otrzymyWania 
korespondencji drogą elektroniczną?

1. Otwórz stronę www.eurzad.strzegom.pl.
2. Zaloguj się profilem zaufanym.
3. Wejdź po lewej stronie zakładki MOJE DANE. 
4. Po prawej stronie pojawi się oświadczenie.
5. Przejdź do oświadczenia i zaznacz zgody.
6. Wyślij oświadczenie.
7. Podpisz profilem zaufanym i wpisz kod sms. 
8. Pojawi się komunikat – Oświadczenie pomyślnie wysłane.
9. Wyloguj się.

We wtorek 1 marca na par-
kingu strzegomskiego OSiR
-u  zaparkował  kr wiobus, 
w  którym mieszkańcy mogli 
oddać swoją krew. Akcję zor-
ganizowało Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu przy 
współpracy Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji Sp. z  o.o. oraz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 

Podczas akcji zarejestrowa-
ło się 35 krwiodawców, a  po 
wypełnieniu ankiety i badaniu 
lekarskim, krew oddało 28 
z nich, dzięki czemu pozyskano 
12,6 litra krwi. Zbiórka była 
dedykowana strzegomianinowi 
– Bronisławowi Kulebie, byłe-
mu nauczycielowi i  członkowi 
„Bractwa św. Józefa”.

– Składamy gorące podzię-
kowania dawcom, a wszystkich 
chętnych zapraszamy do udzia-

łu w kolejnej akcji poboru krwi 
zaplanowanej na 10 maja – za-
znaczają organizatorzy. 

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65. roku życia, ważysz 50 kg 
lub więcej, twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę 
pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej 
służby krwi RCKiK lub na kolejne akcje w Strzegomiu. Krew to najcen-
niejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocze-
śnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się poma-
gać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

Ostatnie pożegnanie Amandy Rożańskiej-Baranowicz odbędzie się w sobotę 5 marca o godz. 14:30
na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Pani Amanda urodziła się 12 marca 1926 r. w Woli Korybutowieckiej. 
Od chwili zatrudnienia w  Jaroszowskich Zakładach Materiałów 
Ogniotrwałych związała się ze Strzegomiem i  rozpoczęła działalność 
społeczną na rzecz Ziemi Strzegomskiej, która trwała do ostatnich dni 
Jej życia. W  latach 70-tych była radną Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Występowała w obronie strzegomskich zabytków kultury materialnej, 
które w  tamtych czasach popadały w coraz większą ruinę. W  1975 r. 
była jednym z  inicjatorów założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, które w  2020 r. obchodziło jubileusz 45-lecia swojej 
działalności. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Zarządu Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej (TMZS), a  do końca była jego 
honorowym prezesem. Pani Amanda Rożańska-Baranowicz wykazała 
się wieloma inicjatywami kulturalnymi związanymi z ochroną dziedzic-
twa regionalnego. Na początku lat 90-tych była inicjatorką nawiązania 
współpracy z organizacją byłych mieszkańców niemieckich Strzegomia 
(Bundesheimatgruppe Striegau). Była także twórczynią projektu po-
mnika Księżnej Anny, która nadała w  1242 r. prawa miejskie miastu 
Strzegom. Pomnik usytuowano w 2009 r. na strzegomskich plantach. 
Władze Strzegomia, doceniając zaangażowanie społeczne, nadały Jej 
tytuł „Honorowy Obywatel Strzegomia”. red

Nie żyje Amanda Rożańska-Baranowicz 
Niezwykle szanowana i zasłużona dla szeroko pojętej strzegomskiej kultury Amanda Rożańska-Baranowicz 
zmarła 25 lutego w wieku 95 lat. Na rzecz Strzegomia pracowała do ostatnich dni swojego życia. 
Jej odejście to niepowetowana strata.
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Pomysłodawcą i  inicjatorem 
wylotu do Meksyku był syn 
profesora, Grzegorz. W  wy-
jeździe uczestniczyła również 
małżonka Jana Chmury. Nasz 
maratończyk miał do wyboru 
start na samym początku lub 
na końcu pobytu za oceanem. 
Biegi w jednej z największych 
aglomeracji na świecie od-
bywają się bowiem w  każdy 
weekend. Zważywszy na fakt 
zmiany czasu, wielu stref klima-
tycznych i niezbędnej aklima-
tyzacji prof. Jan Chmura podjął 
decyzję, że pobiegnie w  dniu 
powrotu do Polski.

Pielgrzymka i rekreacja
Oprócz wątku sportowego 

niezwykle ważny dla rodziny 
Chmurów był aspekt duchowy, 
stąd wizyta w  Sanktuarium 
Matki Bożej z  Guadalupe 
w Meksyku. – Na samym po-
czątku odwiedziliśmy to pięk-
ne sanktuarium maryjne. Było 
to niezapomniane przeżycie 
duchowe i mistyczne dla nas 
wszystkich. Poznaliśmy bliżej 
historię objawień Matki Bożej 
(na zdj.) świętemu Juanowi 
Diego, a  także zwiedziliśmy 

piękne bazyliki – starą i nową 
– wchodzące w skład sanktu-
arium – opowiada Jan Chmu-
ra. – Wizyta w tym cudownym 
miejscu dała mi wiarę i mocny 
bodziec w  kontekście 
mającego nadejść 
biegu – dodaje. 

B ę d ą c 
w   M e k s y -
ku, jednym 
z   n a j b a r -
dziej atrak-
c y j n y c h 
m i e j s c 
turystycz-
nych na 
ś w i e c i e , 
nie spo-
s ó b  n i e 
zobaczyć 
pięknych 
jaskiń, pi-
ramid i ku-
rortów nad 
O c e a n e m 
Spokojnym. 

– Zwiedziliśmy 
m.in. słynne miasto 
Puebla, fantastyczne 
formacje skalne w  jaskini 
Cacahuamilpa, katedrę na naj-
większej piramidzie na świecie 

– Cholula i bardzo znany kurort 
Acapulco, gdzie na każdym 
dosłownie kroku słychać znaną 
piosenkę o tym samym tytule – 
informuje profesor. 

ostatni dzień – bieg
Bieg pod nazwą „Reyes Gu-

adelupe” – na dystansie 10 km 
– rozpoczął się o  godz. 7:00 
rano, gdy temperatura na ter-
mometrach pokazywała 15–16 

stopni Celsjusza. Prze-
biegał na wysokości 

aż 2280 m n.p.m., 
co miało wpływ 

na  kondyc j ę 
star tujących 
w nim osób. 

– W trak-
c ie  moje-
go  b i e g u 
ciężko się 
oddychało, 
brakowało 
tlenu. Ma-
jąc prawie 
7 3  l a t a , 
m o g ł e m 
na własnym 

przykładzie 
zorientować 

się, jak będzie 
reagował mój 

organizm w trak-
cie pokonywania 

kolejnych kilometrów. 
Na ostatnim km wyraźnie 

przyspieszyłem, jednak pod-
czas ostatnich 400 m moje 

serce zaczęło kłuć, jak-
bym pokonał co naj-
mniej dystans półma-
ratonu. Na szczęście 
wszystko przetrwałem 
i  zakończyłem swój 
start na bardzo do-
brym miejscu. Zająłem 
101. lokatę w  gronie 
10 tys. uczestników bez 
podziału na kategorie 
wiekowe – relacjonuje 
Jan Chmura.

Na mecie wiele osób 
pytało profesora, ile 
ma lat i skąd się wzięła 
u niego aż tak dobra for-
ma sportowa. Wszyscy 
byli zaskoczeni, że tak 
szybko pobiegł. 

Dla nas, strzegomian, 
tak dobre wyniki nie 
są żadnym zaskocze-
niem, zważywszy na 
fakt, że w  ostatnich 
latach ukończył mara-
tony w  Nowym Jorku, 
Chicago, Sydney, Rio 
de Janeiro, Tokio, An-
tarktydzie, Londynie, 
Atenach, Jerozolimie, 
Johannesburgu (RPA), 
na Hawajach, Alasce, 
czy Malediwach. 

Jeszcze tego samego 
wieczoru strzegomia-
nie – via Frankfurt 
nad Menem – wrócili 
do Polski.

tW

W yDARZeNIA

oprócz wątku sportowego niezwykle ważny dla rodziny Chmurów był aspekt duchowy, stąd wizyta w Sanktuarium Matki Bożej z guadalupe 

Wystartował w Meksyku
Honorowy obywatel Strzegomia i doktor honoris causa prof. 
Jan Chmura kolejny raz udowodnił, że wiek nie stanowi dla nie-
go żadnych przeszkód, by dokonywać wielkich rzeczy. W stycz-
niowym biegu (30.01) na dystansie 10 km, który odbył się w sto-
licy Meksyku – Mexico City, 72-letni strzegomianin zajął 101. 
miejsce na 10 tysięcy startujących.

– Wyniki licznych kontroli 
i przeprowadzonych postępo-
wań wyjaśniających potwier-
dzają, że w wielu przypadkach 
liczba osób zgłoszonych do 
ponoszenia opłaty śmieciowej 
nie pokrywa się z  rzeczywi-
stym stanem osób faktycznie 
zamieszkujących dany lokal – 
przyznają urzędnicy. 

Deklarowanie mniejszej licz-
by osób mieszkających w loka-
lu jest nieuczciwe w stosunku 
do tych mieszkańców, którzy 
rzetelnie przekazują dane. 
Koszty gospodarowania odpa-
dami za osoby „niezgłoszone” 
ponoszą uczciwi i  sumien-
nie płacący opłatę śmieciową 
mieszkańcy. Obecnie bowiem 
system gospodarki odpadami 
nie bilansuje się. 

– Apelujemy o dokonywanie 
rzetelnej weryfikacji liczby 
osób zgłoszonych w deklaracji 
w  stosunku do liczby osób 
faktycznie zamieszkujących 
nieruchomość. W  przypadku 

nieścisłości w  tym zakresie 
prosimy o  składanie nowych 
deklaracji (lub oświadczeń 
do zarządcy), w których ujęci 
zostaną wszyscy mieszkańcy 
faktycznie mieszkający w nie-
ruchomości i  wytwarzający 
odpady. W przypadku wykrycia 
przez tutejszy urząd osób, które 
nie były objęte opłatą za gospo-
darowanie odpadami, zostaną 
one pociągnięte do odpowie-
dzialności finansowej zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami 
prawa – informują urzędnicy. 

W  celu uszczelnienia sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi w  Strzegomiu 
wzmożone zostaną kontrole. 
Na czym będą one polegały? 
Urzędnicy porównają m.in. 
ilości odbieranych odpadów 
w stosunku do liczby zadekla-
rowanych osób z  wybranych 
wspólnot oraz gospodarstw 
indywidualnych. Przeprowa-
dzą także analizę ilości zuży-
cia wody przez poszczególne 

gospodarstwa oraz weryfikację 
liczby osób zadeklarowanych 
(zamieszkujących) w  danej 
nieruchomości w stosunku do 
liczby osób zameldowanych. 

Można się także spodzie-
wać wizyty upoważnionego 
pracownika urzędu w  wy-
branych nieruchomościach 
w  ce lu  pr z eprowadz en ia 
wywiadu środowiskowego, 
zwłaszcza w  nieruchomo-
ściach udostępnionych innym 
osobom na wynajem, a także 
kontroli podatkowej zgodnie 
z przepisami ustawy Ordyna-
cja podatkowa.

W stosunku do gospodarstw 
budzących wątpliwości bur-
mistrz Strzegomia wystąpi 
z  wezwaniem do złożenia 
stosownych wyjaśnień. – Li-
czymy na uczciwość wszyst-
kich mieszkańców. Zróbmy 
wszystko, aby koszty odbioru 
odpadów nie wzrosły. Zachę-
camy do współpracy mieszkań-
ców z Wydziałem Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. 
Prosimy o zgłaszanie wszelkich 
wątpliwości co do ilości zade-
klarowanych osób. Każda in-
formacja zostanie sprawdzona 
– podkreśla burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta. 

Telefon kontaktowy: 
74 8560 562
email: strzegom@strzegom.pl

Ilu mieszkańców wyrzuca śmieci?
Osoby, które obecnie nie płacą za odbiór śmieci muszą liczyć się z karami finansowymi

Gmina Strzegom na bieżąco dokonuje weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kontroli wynika, że miesz-
kańcy nie podają faktycznej liczby osób mieszkających w lokalach czy domach. W konsekwen-
cji za tych niezgłoszonych płacą inni, uczciwi strzegomianie. 

Fot. W
ikipedia.org

WAŻNA INFORMACJA
OD 7 LUTEGO,

NA CZAS REMONTU DOMU
POGRZEBOWEGO PRZY UL. OLSZOWEJ

PRZENIESIONE DO SIEDZIBY ZUK
AL. WOJSKA POLSKIEGO 75

PARTER
CZYNNE PON.–PT.

7:00–15:00

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ ZACHĘCAMY, BY WYSOKOŚĆ OPŁAT
USTALAĆ TELEFONICZNIE 74 855 25 50 I UREGULOWAĆ PRZELEWEM.

BIURO ADMINISTRACJI CMENTARZY
I USŁUG POGRZEBOWYCH

administracja cmentarzy
tel. 74 855 25 50

e-mail: cmentarz@zuk.strzegom.pl

karawan
numer całodobowy: 607 088 390

Wydatki	związane	z	gospodarką	odpadami
komunalnymi	za	2021	r.:

8 524 957,92 zł
Dochód	z	wpływów	z	opłat	za	2021	r.:

7 717 269,38 zł
Deficyt:	807 688,54 zł

Kwota	deficytu	została	pokryta
z	budżetu	gminy	Strzegom.
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W  nagraniach wzięli udział 
członkowie: Centrum Aktywno-
ści i Integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów, Dziennego Domu Po-
bytu „Senior-Wigor” w Strzego-
miu, Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Strzegomiu, Związku Eme-
rytów, Rencistów i  Inwalidów 
w  Strzegomiu, a  także Klubu 
Seniora w Rogoźnicy i Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Wsi 
Rogoźnica.

INFoRMACJe

Przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych opowiedzieli, jak sobie radzą w trudnych czasach pandemii koronawirusa 

Nagrania do audycji w Radiu Wrocław
Znana wszystkim naszym mieszkańcom z prowadzenia Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru red. Małgorzata Majeran
-Kokott spotkała się niedawno z seniorami – i nie tylko – z te-
renu gminy Strzegom w celu nagrania materiału do audycji ra-
diowych na antenie Polskiego Radia Wrocław. Część z nich by-
ła już emitowana.

1 marca
1 2 6  l a t  t e m u ,  1  m a r c a 
1896  roku w  budynku przy 
dawnej Jauerstraße (obecnie 
ul.  Kościuszki) naprzeciwko 
kościoła ewangelickiego otwo-
rzono fotoplastykon (Kaiser-
panorama). Fotoplastykon był 
otwarty codziennie od godziny 
14:00 do 22:00. Bilety kosz-
towały za 5 sztuk 60 fenigów.

2 marca
132 l ata  temu , 2  marc a 
1890  roku, w  hotelu Richte-
ra odbyło się przedstawienie 
zatytułowane 
„Die heilige Elisabeth“ (Św. 
Elżbieta). Dochód z przedsta-
wienia został przekazany na 
budowę ołtarza do katolickiego 
kościoła parafialnego.

5 marca
151 lat temu, w  niedzielę 
5 i  w  poniedziałek 6 marca 
1871  roku, w  hotelu Gro-
spietscha w  Strzegomiu, po-
kaz sztuk magicznych za-
prezentował prestidigitator 
Mach-Otka.

7 marca
147 lat temu, 7, 8 i  9 mar-
ca 1875  roku, w  sali hotelu 
„Deutscher Kaiser” odbyły się 

wykłady i pokazy eksperymen-
tów fizyka Wiliama Finna.

11 marca
502 lata temu , 11 marca 
1520  roku, w  niedzielę oculi 
[3 niedziela Wielkiego Po-
stu] uzyskano zezwolenie na 
pieczętowanie [dokumentów] 
czerwonym woskiem.

127 lat temu, w  poniedziałek 
11 marca 1895  roku, z okazji 
zbliżającej się 150. roczni-
cy bitwy pod Strzegomiem
-Dobromierzem w  gospodzie 
„deutsches Haus” Towarzystwo 
naukowe (Wissenschaftlicher 
Verein) zorganizowało wykład 
rotmistrza von Jeetze zatytu-
łowany „über die Schlacht bei 
Striegau-Hohenfriedeberg“ 
(O  bitwie pod Strzegomiem
-Dobromierzem).

12 marca
1 5 8  l a t  t e m u , w   m a r c u 
1864  roku, mieszkańcy mia-
sta mogli podziwiać występy 
największej kobiety Europy, 
która mierzyła 5 stóp i 17 cali 
(ok 1,9 m) i miała 18 lat, oraz 
najmniejszego mężczyzny 
świata, mierzącego 30 cali, 
(75 cm) Hermanna Lehmp-
fuhla, zwanego „Prinz Kolibri”. 

Ich występ odbył się w sali go-
spody „zum schwarzen Adler”.

13 marca
304 lata temu, w nocy 13 mar-
ca 1718 roku, między godziną 
4:00 a 5:00, wybuchł pożar 
w  słodowni pana burmi-
strza Kolbnitza, położonej 
naprzeciwko klasztoru Be-
nedyktynek. Ogień znisz-
czył część budynków klasz-
toru, oraz budynki przy 
ulicach św. Anny, Kościelnej 
i J. H. Dąbrowskiego. W su-
mie zniszczeniu uległo 62 
domów. Spalił się także dach 
kościoła św. Barbary. W ko-
ściele parafialnym zniszczeniu 
uległy dachy, organy i ławki.
 
1 3 6  l a t  t e m u , 1 4  m a r -
ca 1886  roku, w  browarze 
i  gospodzie „zur Bierquelle“ 
w  Grabinie odbył się pokaz 
obrazów wyświetlanych za po-
mocą ulepszonego Scioptiko-
nu (Skioptikon) zatytułowany: 
„Eine Reise um die Erde” 
(Podróż dookoła ziemi).

15 marca
260 lat temu, w dniach od 15 
do 30 marca 1762 roku swo-
ją kwaterę główną w mieście 
miał generał Czernitschef 
[Czerniszew] i według rela-
cji kronikarza Richtera „za-
chowywał się mniej surowo 
aniżeli się tego początkowo 
obawiano”.

16 marca
138 lat temu, 16 i  17 mar-
ca 1884  roku, w  Strzegomiu 
w  hotelu Richtera odbyły się 
dwa koncerty „der Tyroler 
Alpen-Sänger-Gesellschaft 
„Alpen-Rose“ (Towarzystwa 
śpiewaków Tyrolskich „Alpej-
skie Róże”), pod kierunkiem P. 
Suppana. Śpiewacy wystąpili 
w swoich strojach narodowych. 

18 marca
156 lat temu w  niedzielę 
18 marca 1866 roku, odbył się 

w hotelu Grospietscha (później 
„deutscher Kaiser“) w Strzego-
miu koncert sławnej śpiewacz-
ki operowej Emmy Mampe
-Babnigg, której towarzyszyli: 
śpiewaczki operowe: panna 
Emma le Pretre i panna Marie 
Krause, koncertmistrz Gustav 
Tarnke i  kapelmistrz Joseph 
Schulz-Weide z Wrocławia. 

23 marca
2 2 7  l a t  t e m u , 2 3  m a r -
ca 1795  roku, w  wieku 81 
lat zmarła Laurentia Wolf, 

ksieni klasztoru Benedykty-
nek w Strzegomiu.

26 marca
1 4 1  l a t  t e mu , 26  marc a 

1881 roku, w hotelu Gusta-
va Richtera w Strzegomiu 
odbył się koncert słyn-
nego zespołu śpiewaków 
z  Tyrolu pod kierun-
kiem Ludwiga Rainera 
z Achensse. Zespół skła-
dał się z 4 pań i 5 panów, 
którzy wystąpili w swoich 
narodowych strojach.

27 marca
163 lata temu, 27 marca 

1859  roku, do Strzego-
mia przyjechał „Egyptischer 
Zauber-Pal last ” (Egipski 
Czarodziejski Pałac). Prasa 
lokalna zapowiadała dwa 
przedstawienia, w  niedzielę 
27 i w poniedziałek 28 marca. 
Występy dotyczyły naturalnej 
i pozornej magii. 

31 marca
243 lata temu , 31 marca 
1779  roku, zmarła, w  wieku 
68 lat, ksieni klasztoru Be-
nedyktynek w  Strzegomiu 
Karoline Lehmann.

139 lat temu, 31 marca 1883, 
w  hotelu „Deutscher Kaiser” 
odbył się koncert kapeli ty-
rolskiej Jakoba Schöpfera 
z Pustertal. 

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strze-
gomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety 
przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii na-
szego miasta. oto odcinek trzeci.

780-lecie nadania praw miejskich 

Kalendarium strzegomskie 
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Szeroko zakrojone akcje charytatywne, zbiórki pod kościołami, w parafiach, placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, pomoc ze strony władz sa-
morządowych, radnych, księży, sołtysów, strażaków-ochotników, firm transportowych, właścicieli restauracji i barów, mieszkańców miasta i okolicznych 
sołectw – tak wyglądają ostatnie dni w naszej gminie. Ludzie z ogromnej potrzeby serca wsparli Ukraińców, którzy cierpią z powodu bezsensownej i wy-
niszczającej wojny. 

Ważne informacje
Konto do wpłat pieniężnych dla mieszkańców 
Ukrainy:
Bank Gospodarki żywnościowej
43 1600 1462 1026 9780 7000 0001
z dopiskiem – Ukraina
numer Bic/SWifT 
PPaBPLPK

Wszelkie pytania oraz każdą formę pomocy należy 
zgłaszać do zastępcy burmistrza Strzegomia – 
Tomasza marczaka pod numerem telefonu 
601 942 742.

chęć przyjęcia do siebie rodziny/ rodzin z Ukrainy 
można zgłaszać pod numerem telefonu
509 251 079.

– W obliczu tak tragicznego w skutkach konfliktu zbrojnego i tragedii humanitarnej każda forma pomocy jest na wagę złota, dlatego serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy włączyli się w tę akcję charytatywną – mówią władze Strzegomia. – Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie poprawi. 
Dlatego nasza pomoc będzie nadal potrzebna. Prosimy śledzić media społecznościowe gminy Strzegom i lokalne media, by móc skutecznie pomagać – dodają. 

 Mieszkańcy  pomagają        Ukrainie. Przyłącz się i ty!

STRZEGOM
POMAGA
UKRAINIE



7PoMoC oFIARoM WoJNy 

 Mieszkańcy  pomagają        Ukrainie. Przyłącz się i ty!

Fot. U
M

 Strzegom
, Radio Sudety 24, zdjęcia pryw

atne

PILNE
zbieramy w ZUK Strzegom (Al. Wojska Polskiego)

i CAS Karmel (ul. Kościuszki)

Opatrunki jałowe 1x1 oraz mniejsze
Folia NRC
Bandaże

Opatrunki hydrożelowe na oparzenia (największe rozmiary)
Stazy

Rękawiczki jednorazowe
Sól fizjologiczna NaCl 0,9%

Płyny do dezynfekcji ran
Leki przeciwbólowe
Leki na uspokojenie

Latarki
Baterie

Power banki
Taśmy power tape
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Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

C o  w  k i n i e  S C K ?

Sing 2
12 marca – godz. 16:00
13 marca – godz. 16:00
15 marca – godz. 10:00
17 marca – godz. 10:00

Gierek
12 marca – godz. 18:30
13 marca – godz. 18:30

Wiki i jej sekret
19 marca – godz. 16:00
26 marca – godz. 16:00

Spider-Man: Bez drogi do domu
19 marca – godz. 18:00
26 marca – godz. 18:00

Clifford. Wielki czerwony pies
27 marca – godz. 16:00

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach
27 marca – godz. 18:00

Podajemy marcowy harmonogram kina Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM

20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA
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W pierwszej fazie działań pro-
jektowych, po zamieszczeniu 
informacji o  poszczególnych 
uczestnikach, szkołach i miastach 
z wykorzystaniem programu kom-
puterowego Chatterpix, wypraco-
wano wspólny produkt – broszurę 
informacyjną o realizowanym pro-
jekcie. Uczniowie odpowiedzialni 
byli za zamieszczenie informacji 
o szkołach partnerów projektu. 

Uczestnicy projektu, działając 
w  międzynarodowych zespo-
łach, poznawali historię, kulturę, 
piękno przyrody oraz atrakcje 
turystyczne czterech krajów – 
Chin, Indii, Indonezji oraz Taj-
wanu, które w projekcie określano 
mianem fabryk naszej planety. 
Ponadto badano wpływ działal-
ności gospodarczej tych krajów 
na stan ich środowiska lokalnego, 

a w dalszych rozważaniach na 
stan ekologiczny naszej planety. 
Efekt pracy grupowej – ebook – 
zamieszczono na kanale YouTube. 
Uczniowie ZS odpowiedzialni 
byli za sektor – atrakcje turystycz-
ne w poszczególnych krajach.

Kolejnym rezultatem wspól-
nych działań było stworzenie 
prezentacji multimedialnych 
z wykorzystaniem narzędzi TIK 
– Prezi, które następnie zaprezen-
towano wszystkich uczestnikom 
projektu w  czasie webinarium 
na platformie Zoom. Stworzono 
również grę–quiz n/t tych krajów 
w programie Kahoot.

Młodzież wspólnie oglądała 
filmy dokumentalne z  udzia-
łem ekspertów w zakresie glo-
balnego ocieplenia na platfor-
mie Watch2Gether. Następnie 
na forum i czacie na platformie 
Twinspace wymieniała się 
spostrzeżeniami na temat zna-
czenia gospodarki w/w krajów 
dla ekosystemu świata.

Stan ekologiczny naszej planety, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
efektów globalnego ocieplenia, 
rozważali wspólnie z ekspertem 
akademickim – profesor Jorie 
Favreau z Paul Smith’s College, 
New York, USA. 

Młodzież wspólnie oglądała filmy dokumentalne z udziałem ekspertów w zakresie globalnego ocieplenia na platformie Watch2gether

Międzynarodowy projekt
„Do we know the factories of our planet?” – to tytuł kolejnego 
międzynarodowego projektu realizowanego w języku angielskim 
przez uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu pod kierunkiem Ha-
liny Fitas i Renaty Dziurli we współpracy z partnerami z Turcji, 
Serbii, Rumunii i Chorwacji.

W  ramach projektu „Labo-
ratoriów Przyszłości” Szkoła 
Podstawowa nr 3 w  Strzego-
miu otrzymała 70 tys. zł. Za 
te pieniądze kupiono drukarkę 
3d, stację lutowniczą, aparat 
fotograficzny do wideoblogów, 
statyw do aparatu i  kamery, 
mikrofon kierunkowy, mi-
kroport, gimbal do smartfona, 
zestaw oświetleniowy, pakie-
ty LEGO, 4 tablety, szafki 
z  klockami, oraz modułowe 
pracownie przyrodnicze. 

– Dzięk i  poz yskanemu 
w yposażeniu zajęcia będą 

prowadzone w  sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz 
sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i  rozwijaniu zainte-
resowań. Dzieci będą mogły 
uczyć się poprzez ekspery-
mentowanie. W  ten sposób 
zdobędą praktyczne umiejęt-
ności – podkreśla Agnieszka 
Łukaszonek, dyrektor PSP nr 
3 w Strzegomiu. 

„Laboratoria Przyszłości” to 
inicjatywa edukacyjna reali-
zowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kance-

larii Prezesa Rady 
Ministrów. Jej ce-
lem jest wsparcie 
wszystkich szkół 
p o d s t a w o w y c h 
w budowaniu wśród 
uczniów kompe-
tencji przyszłości 
z  tzw. kierunków 
STEAM (nauka, 
technologia, inży-
nieria, sztuka oraz 
matematyka).

red

„Laboratoria Przyszłości” 
w trójce

K a r n a w a ł 
w  Publicznym 
Przedszkolu nr 
2 w Strzegomiu 
to czas, kiedy 
placówka zmie-
nia się w bajko-
wą krainę. Na 
balu karnawa-
łowym przed-
szkolaki bawiły 
się z  Królewną 
Śnieżką i kras-
noludkami. 

Po przejściu 
p r z e z  t a j em-
n i c z ą  b r a m ę 
przedszkolaki 
przeniosły się 
do zaczarowa-
nej krainy pełnej 
bajkowych po-
staci. Gdy rozle-
gły się pierwsze 
rytmy wesołej 
muz yki , Kró-
lewna Śnieżka 
zaprosiła dzie-
ci do wspólnej 
zabawy. W ma-
gicznej scene-
rii, przy wesołej 
muzyce i uśmie-
chach  dz iec i , 
zapanowała at-
mosfera szczę-
ścia i   wesołej 
zabawy. Rado-
snym tańcom 
nie było końca. 

red

Karnawał w Misiu Uszatku
Był to bajkowy bal, który pozwolił chociaż na jeden dzień urzeczywistnić dziecięce marzenia

Międzynarodowa współpraca uczniów na platfor-
mie eTwinning to szansa dla młodych ludzi na roz-
wój umiejętności komunikacyjnych, przełamywanie 
barier językowych w  zakresie języka angielskiego, 
budzenie zainteresowania innymi kulturami, kształ-
towanie postawy otwartości i  szacunku dla odmien-
ności oraz uwrażliwienie ich na problemy ekologiczne 
naszej planety.
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gdzie można się budować w Rusku? Które obszary są do tego przeznaczone? 

Zainwestuj w gminie Strzegom
W  tym	 numerze	 na-
szej	gazety	prezentuje-
my	obszary	do	zainwe-
stowania	 pod	 zabudo-
wę	we	wsi	Rusko.	W na-
stępnych	 wydaniach	
opublikowane	 zosta-
ną	 kolejne	 wsie	 i  mia-
sto	 z  obszarami	 pod	
zainwestowanie.

We wszystkich obrębach 
gminy Strzegom są obsza-
ry jeszcze niezabudowane, 
a  wyznaczone w  studium 
do zainwestowania w  za-
budowę mieszkaniową. 
Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego 
dostępne są pod adresem 
strzegom.intergis.pl.
Tu można zapoznać się 
z ustaleniami i przeznacze-
niem dla poszczególnych 
terenów. Istnieje też możli-
wość wyszukania przezna-
czenia poprzez wskazanie 
numeru działki. Pomocą 
służą też pracownicy urzę-
du dostępni pod numerem 
telefonu 74 856 05 72.

Po rocznej przerwie, roze-
grana została w Strzegomiu 
kolejna edycja Noworocz-
nego Turnieju Szachowego. 
Impreza odbyła się w sobo-
tę 19 lutego. organizatorem 
zawodów było Strzegom-
skie Centrum Kultury. Tur-
niej przeprowadzili i sędzio-
wali Artur Adamek i Ignacy 
Kosiński. Na starcie pojawi-
ło się prawie 80 uczestników.

WyNIKI:
Dziewczęta do lat 8
1. Hanna Kasendra
2. Natalia Buczek
3. Julia Należna
4. Maja Mielcarek
5. Oliwia Krajewska

Chłopcy do lat 8
1. Kacper Kostrzewa
2. Bartosz Zieliński
3. Szymon Kielman
4. Maciej Dembiczak
5. Tymoteusz Wołczek

Dziewczęta 9–10 lat
1. Jagoda Włodarczyk
2. Lena Biełous
3. Lena Lubera
4. Martyna Diduszko
5. Lena Kożuszkiewicz

Chłopcy 9–10 lat
1. Jan Kasendra
2. Oskar Kiszkiel
3. Tymoteusz Wiśniewski

4. Kacper Grochalski
5. Miłosz Stempniewicz

Juniorki pow. 11 lat
1. Gabriella Gołębczyk
2. Aleksandra Kasprzak
3. Helena Macijowska
4. Olivia Kurek

Juniorzy pow. 11 lat
1. Aleksander Stempniewicz
2. Wojciech Zontek
3. Szymon Cygan
4. Igor Stempniewicz
5. Stanisław Stelmaszak

Seniorki
1. Mariola Pawłowska
2. Maria Kwarciak
3. Irena Piórek

Seniorzy
1. Jarosław Adamski
2. Piotr Piórek
3. Mirosław Cygan
4. Rafał Przybylski
5. Marcin Kasendra

red

Szachy i maty znów w naszym mieście
Ta świetna gra ma wiele zalet edukacyjnych. Przede wszystkim uczy logicznego myślenia

garaż – lokal niemieszkalny Al. Wojska Polskiego

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetargu  jest 
lokal niemieszkalny nr 5  (ga-
raż) o powierzchni użytkowej 
12,00 m² położony w budyn-
ku w Strzegomiu przy ul. Ale-
ja Wojska Polskiego 38a wraz 
z udziałem 696/10000 w czę-
ściach wspólnych  budynku 
oraz prawie użytkowania wie-
czystego gruntu działki nr 345, 
AM – 12, Obr. 3 o powierzchni 
0,0243 ha
Dla  n ieruchomośc i   ur zą -
dzona  jest księga wieczysta 
SW1S/00024200/2. Nierucho-
mość  jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30 stycznia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem F.7.MW/U – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami. Granica historycz-
nego układu urbanistycznego 
przedmieścia średniowieczne-
go miasta. Obszar obserwacji 
i ochrony archeologicznej hi-
storycznego przedmieścia śre-
dniowiecznego miasta, stanowi-
sko archeologiczne.
Cena wywoławcza – 15.300,00 
zł Wadium 1.530,00 zł Postąpie-
nie – nie mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej. Przetarg odbędzie 

się w dniu 10.03.2022 r. o godz. 
1300 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 4.03.2022 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu  jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7.03.2022 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium  wp łacone  pr zez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu,  jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego – przed jej podpi-
saniem. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający  toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarial-
na może być zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, który prze-
targ wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami  i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto  informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Rusko

Gmina Strzegom
Tereny do zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową
w obrębie wsi Rusko
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garaż – Aleja Wojska Polskiego – działka 549 garaż Al. Wojska Polskiego – dz. nr 621/1

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Nieruchomość zabudowana ga-
rażem – działka nr 549, AM – 
10, Obr. 3, 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0062 ha po-
łożona w Strzegomiu, przy uli-
cy Aleja Wojska Polskiego, gmi-
na Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019515/5.
 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
uchwalonego Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. nieru-
chomość oznaczona  jest sym-
bolem C.20.MW/U – tereny za-
budowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, w części gra-
nica historycznego układu urba-
nistycznego przedmieścia śred-
niowiecznego miasta, obszar ob-
serwacji i ochrony archeologicz-
nej historycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 13.200,00 zł
Wadium – 1.320,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  12 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla  osób  zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 

oglądania w dniu 04.03.2022 r. 
godz. 1000 do 1010.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa włas-
ności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium 
w  kasie  Urzędu  Miejskiego 
w Strzegomiu  lub wpłata  na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr  rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości,  a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by  zwraca  sie  po  zakończe -
niu przetargu,  jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania  lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu  powinny  posiadać  do -
kument potwierdzający  tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany  jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 

oferenta  rejestru  lub  inny do-
kument  urzędowy  określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na  i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku  ustanowienia  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
ną, wymagane  jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004  roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami  i  Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p.  lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560 543, 
ponadto  informacja o przetar-
gu umieszczona  jest  na  stro-
nie  internetowej Miasta  i Gmi-
ny Strzegom– www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym  informa-
cja o  takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób  i w  formie  ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Nieruchomość zabudowana ga-
rażem – działka nr 621/1, AM – 
10, Obr. 3, 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0062 ha po-
łożona w Strzegomiu, przy uli-
cy Aleja Wojska Polskiego, gmi-
na Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019515/5.
 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego  dla  obszarów  po łożo -
nych w obrębie 3 miasta Strze-
gom uchwalonego Uchwałą Nr 
10/13/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. 
dz. nr 621/1, AM-10, obr.3 w czę-
ści oznaczona  jest  symbolem 
C.6.MW/MN –  tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzin-
nej  i  jednorodzinnej, w części 
granica historycznego układu 
urbanistycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 19.000,00 zł
Wadium – 1.900,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  12 0 0 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla  osób  zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 04.03.2022 r. 
godz. 1030 do 1040.

Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa włas-
ności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium 
w  kasie  Urzędu  Miejsk iego 
w Strzegomiu  lub wpłata  na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr  rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości,  a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by  zwraca  sie  po  zakończe -
niu przetargu,  jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania  lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w  formie ak-
tu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umo-
wy w  formie  aktu  notarialne-
go, wpłacone wadium  ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu  powinny  posiadać  do -
kument potwierdzający  tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany  jest  aktual-
ny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru  lub  inny 

dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na  i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku  ustanowienia  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
ną, wymagane  jest notarialnie 
potwierdzone 
pe łnomocnictwo.  Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini -
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie  trybu przepro-
wadzania przetargów oraz  ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe  informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami  i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 8560 
543, ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom– www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym  informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób  i w  formie  ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

działki budowlane – Rogoźnica

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
1.   Dz ia ł ka  zabudowana  nr 
242/12, Obr. Rogoźnica budyn-
kiem gospodarczym położona 
w Rogoźnicy, gminie Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji  gruntów 0,0912 ha. Ze 
względu na zły stan techniczny 
nieruchomość przeznaczona jest 
do rozbiórki. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 35.000,00 zł
Wadium – 3.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  10 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Ze względu na to, że na nieru-
chomości  dz.  nr 242/12  funk-
cjonują elementy  infrastruktury 
elektroenergetycznej wchodzące 
w skład majątku Tauron Dystry-
bucja S.A. w postaci napowietrz-
nej linii niskiego napięcia obwód 
x-1 zasilanej ze stacji transforma-
torowej R-513-81 wraz ze stano-
wiskiem słupowym. W przebiegu 
linii x-1 pas ochronny przyjmo-
wany przez Tauron Dystrybucja 
S.A. dla tego rodzaju urządzeń 
to 0,3 m szerokości od skraj-
nych przewodów. Biorąc  pod 
uwagę rodzaj przewodów  i  ich 
układ można przyjąć 1 m szero-
kości. Ponadto na nieruchomości 
w tym samym przebiegu znajduje 
się oświetlenie uliczne należące 
do spółki Tauron Nowe Techno-
logie. Linia ta została wybudowa-
na zgodnie z ówcześnie obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, 
najpóźniej w latach 70-tych ubie-
głego wieku, a następnie remon-
towana, i nieprzerwanie eksplo-
atowana przez TD S.A. oraz jej 

poprzedników prawnych w latach 
kolejnych, co potwierdzają zgro-
madzone w spółce dokumenty 
m.in. protokół z dnia 23.07.1981 r. 
W związku z powyższym przy-
szły właściciel nieruchomości 
ustanawia na prawie własności 
działki gruntu nr 242/12 obr. Ro-
goźnica na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego Tauron Dys-
trybucja S.A. Oddział w Wałbrzy-
chu i  jego następców prawnych 
bezpłatną, bezterminową służeb-
ność przesyłu w przebiegu  linii 
napowietrznej niskiego napięcia 
o długości ok. 25 m i pasa ogra-
niczonego użytkowania 1m pole-
gającą na prawie do: całodobo-
wego, nieutrudnionego nieogra-
niczonego w czasie i miejscu do-
stępu przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem przez służby 
Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej 
przedstawicieli, wykonania czyn-
ności związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem  ich 
przeglądów, remontów, demon-
taży, kontroli, wykonywania po-
miarów,  konserwacji, wymia-
ną na nowe  i usuwaniem awa-
rii, z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń.
2. Działka niezabudowana nr 
242/13, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0842 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 39.000,00 zł
Wadium – 3.900,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  10 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

3. Działka niezabudowana nr 
242/14, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0842 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 39.000,00 zł
Wadium – 3.950,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  110 0 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
242/15, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,1014 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 55.000,00 zł
Wadium – 5.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022  r.   o  godz.  1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Ze względu na to, że na nieru-
chomości  dz.  nr  242/15  funk-
cjonują elementy  infrastruktury 
elektroenergetycznej wchodzące 
w skład majątku Tauron Dystry-
bucja S.A. w postaci napowietrz-
nej linii niskiego napięcia obwód 
x-1 zasilanej ze stacji transforma-
torowej R-513-81 wraz ze stano-
wiskiem słupowym. W przebiegu 
linii x-1 pas ochronny przyjmo-
wany przez Tauron Dystrybucja 
S.A. dla tego rodzaju urządzeń 
to 0,3 m szerokości od skrajnych 

przewodów. Biorąc pod uwa-
gę rodzaj przewodów i ich układ 
można przyjąć 1 m szerokości. 
Ponadto na nieruchomości w tym 
samym przebiegu znajduje się 
oświetlenie uliczne należące do 
spółki Tauron Nowe Technolo-
gie. Linia ta została wybudowa-
na zgodnie z ówcześnie obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, 
najpóźniej w latach 70-tych ubie-
głego wieku, a następnie remon-
towana, i nieprzerwanie eksplo-
atowana przez TD S.A. oraz jej 
poprzedników prawnych w latach 
kolejnych, co potwierdzają zgro-
madzone w spółce dokumenty 
m.in. protokół z dnia 23.07.1981 r. 
W związku z powyższym przy-
szły właściciel nieruchomości 
ustanawia na prawie własności 
działki gruntu nr 242/15 obr. Ro-
goźnica na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego Tauron Dys-
trybucja S.A. Oddział w Wałbrzy-
chu i  jego następców prawnych 
bezpłatną, bezterminową służeb-
ność przesyłu w przebiegu  linii 
napowietrznej niskiego napięcia 
o długości ok. 34 m i pasa ogra-
niczonego użytkowania 1m pole-
gającą na prawie do: całodobo-
wego, nieutrudnionego nieogra-
niczonego w czasie i miejscu do-
stępu przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem przez służby 
Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej 
przedstawicieli, wykonania czyn-
ności związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem  ich 
przeglądów, remontów, demon-
taży, kontroli, wykonywania po-
miarów,  konserwacji, wymia-
ną na nowe  i usuwaniem awa-
rii, z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń.
Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2.
Nieruchomości są wolne od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna , Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
uchwalonego uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 3 grudnia 2004 r. powyż-
sze nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MN/MW 16 zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna 
i wielorodzinna. Strefa K ochrony 
krajobrazu kulturowego. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego  lub 
na konto gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 7.03.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wpłatę wadium należy wnieść na 
każdą działkę osobno.
 Przy wpłacie wadium w  tytu-
le wpłaty należy podać numer 
działki.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości,  a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by  zwraca  sie  po  zakończe -
niu przetargu,  jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania  lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w  formie ak-
tu notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 

przetarg,  od  zawarcia  umo -
wy w  formie  aktu  notarialne-
go, wpłacone wadium  ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze -
targu  powinny  posiadać  do -
kument potwierdzający  tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany  jest  aktual-
ny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na  i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku  ustanowienia  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
ną, wymagane  jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004  roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe  informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie  interneto-
wej Miasta  i Gminy Strzegom– 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym  informa-
cja o  takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób  i w  formie  ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Z m i a n y  w  c e n t r u m  m i a s t a
Aktualnie w ścisłym centrum naszego miasta prowadzone są dwie inwestycje mające na celu poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz podnie-
sienie estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszym z zadań jest rewitalizacja podwórka (zdjęcia 1–6) zlokalizowanego pomiędzy ul. Kościelną, ul. Dą-
browskiego i ul. Szkolną. Drugim zadaniem jest remont ul. Dąbrowskiego (zdjęcia 7–8). Jeszcze w tym roku oba te zadania zostaną zakończone. 

INWeSTyCJe W GMINIe STRZeGoM


