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strzegomskie
Dzięki życzliwości dr. Mar-
ka Żubryda, pasjonata histo-
rii Strzegomia i nauczyciela 
Zespołu Szkół, na łamach 
naszej gazety przedstawiamy 
ciekawe fakty z  niezwykle 
bogatej historii naszego mia-
sta. W tym numerze odcinek 
piąty.
 str. 2

Na wszystkich uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji: 
24-godzinny bieg prof. Jana 
Chmury z udziałem zaproszo-
nych gości, spektakl na podstawie 
bajki „Amelka i 9 wyzwań, „VIII 
Maraton Zumba Love”, pokazy 
strażackie, policyjne, aut klasycz-
nych, dmuchańce, animacje dla 
dzieci i wiele, wiele innych.

Warto wspomnieć, że w ciągu 
24-godzinnego biegu na górnej 
płycie stadionu OSiR wzięło 
udział 429 biegaczy, którzy 
przebiegli w  sumie 2157 km. 
Pomysłodawca imprezy biego-
wej – prof. Jan Chmura pokonał 
w  sumie 58 km, czyli dystans 

1 maratonu plus ok.  15 km. 
Z kolei w niedzielnym marato-
nie Zumby, który miał miejsce 

w  sali sportowej w Goczałko-
wie, uczestniczyło ok. 400 osób.

– Dziękujemy wszystkim 
instytucjom, organizacjom 
społecznym, służbom mundu-
rowym, sponsorom i  osobom 
prywatnym za wielką pracę 
i  zaangażowanie, tak by to 
bezprecedensowe wydarzenie 
w naszej gminie odniosło wiel-
ki sukces. To było ogromne 
wyzwanie logistyczne, które 
udało się zrealizować z Waszą 
pomocą. Wszystkim należą się 
ogromne brawa! – podkreślają 
organizatorzy festiwalu.

Z a p r a s z a m y  d o  o b e j -
rzenia zdjęć z  imprezy na 
stronach 6–7. red

Wszystkim zaangażowanym w tę imprezę należą się ogromne brawa

Strzegom pełen pomocnych serc
Za nami wspaniały 3-dniowy „Strzegomski Festiwal Dobroczynności” (22–24.04), który udo-
wodnił, że mieszkańcy całej gminy Strzegom mają wielkie serca i ogromne pokłady empatii. 
Dochód z wydarzenia w wys. 35,6 tys. zł, zebrany z puszek i wpłat na konto, zostanie przezna-
czony na leczenie czworga strzegomian.

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:

Sprzątali swoją okolicę

Sukces Michała Pawlicy

Warsztaty raperskie

Michał Pawlica z kl. IV Technikum Informatycznego w Zespole 
Szkół w Strzegomiu zdobył tytuł finalisty w Ogólnopolskim Kon-
kursie ”Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanym przez 
Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Ucznia technikum 
przygotowała nauczycielka historii – Marzenna Łaciuk.

22 kwietnia na całym świecie obchodzony był „Dzień Ziemi”, 
który uczcili również uczniowie z placówek oświatowych gminy 
Strzegom. Zaopatrzeni w worki i rękawice, posprzątali teren wo-
kół swoich szkół, okoliczne parki i lasy. Dzięki temu ich „świat” 
choć na chwilę stał się bardziej czysty. 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapisów na warsztaty 
raperskie, które w dniach 7–8 maja odbędą się w SCK Strzegom. 
W programie przewidziano m.in. nagranie własnego kawałka 
rapowego, nagranie klipu, montaż i  mix/master utworu oraz 
montaż wideo. Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem  
tel. 74 649 44 05 lub adresem e-mail: r.orynczak@sck.strzegom.pl

W nuMERzE:

zaproszenie  
na Majówkę
Burmistrz Strzegomia, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
i  Strzegomskie Centrum 
Kultury serdecznie zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców 
na obchody 231. rocznicy 
uchwalenia „Konstytucji 
3 Maja”. Organizatorzy za-
powiadają wiele atrakcji. 
Szczegóły na plakacie. 
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zadbaj o swój 
dom i miasto
Mieszkańcu! Wymień stary 
piec i  przeprowadź termo-
modernizację swojego domu 
w  ramach dofinansowania 
z  programu „Czyste po-
wietrze”. Celem tego pro-
gramu jest m.in. popra-
wa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. 
 str. 4

Maria i  Grzegorz Konarscy to kolejni mieszkańcy, którym 
burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta wręczył prestiżo-
wy tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Uroczystość 
wręczenia okolicznościowych tytułów odbyła się w  sobotę 
16 kwietnia w Morawie. Czym zasłużyli się państwo Konarscy?

W kwietniu, w dwóch terminach: 8–10.04 oraz 22–24.04, od-
były się zawody Strzegom Spring Open we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego. Zawody otworzyły sezon 
międzynarodowych zawodów w dyscyplinie wkkw w Polsce. 
W najtrudniejszej konkurencji dwukrotnie najlepszy był Chri-
stoffer Forsberg ze Szwecji. 

Z myślą o naszych gościach z Ukrainy – z okazji obchodzonych 
niedawno świąt – zorganizowano dwa uroczyste śniadania wiel-
kanocne w Strzegomskim Centrum Kultury II. Pierwsze z nich 
odbyło się w Wielką Sobotę 16 kwietnia, drugie – 25 kwietnia. 
Jak przebiegały te imprezy?

zasłużyli się dla gminy  str. 2

na Szweda nie było mocnych  str. 10

Polsko-ukraińskie śniadania  str. 5
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Państwo Konarscy zwią-
zani są z  gminą Strzegom 
od 1973 r. Przez lata pracy 
dla Stadniny Koni Strzegom 
i Polskiej Korporacji Inwesty-
cyjnej, która w  wyniku zmian 

własnościowych przejęła Stad-
ninę Koni Strzegom, mieli po-
tężny wpływ na hodowlę koni 
pełnej krwi angielskiej i  koni 
śląskich w  Polsce. Spod ich 
ręki wyszło wielu zwycięzców 

najważniejszych gonitw wy-
ścigowych dla koni pełnej krwi 
angielskiej w Polsce.

Dziełem rodziny Konarskich 
są również konie odnoszące suk-
cesy w jeździectwie – w dyscy-
plinie wszechstronnego konkur-
su konia wierzchowego (wkkw) 
oraz w powożeniu. Zdobywały 
one złote, srebrne i  brązowe 
medale Mistrzostw Polski 
w wkkw oraz z  powodzeniem 

startowały w  mistrzostwach 
Europy i  Świata w  powoże-
niu, gdzie rywalizacje rów-
nież kończyły z  medalami we 
wszystkich kolorach. Urodzony 
w  Strzegomiu folblut Hazard 
startował m.in. w  igrzyskach 
olimpijskich w Atlancie. Swoją 
wielką przygodę życiową zwią-
zaną z hodowlą koni pełnej krwi 
angielskiej Maria i  Grzegorz 
Konarscy zakończyli w 2008 r.

Przez wszystkie lata spędzo-
ne w  gminie Strzegom Maria 
i  Grzegorz Konarscy bardzo 
aktywnie angażowali się rów-
nież w  rozwój jeździectwa. 
Dzięki ich pasji i  osobistemu 
zaangażowaniu w  latach 70. 
powstał pierwszy w  gminie 
Strzegom klub jeździecki, który 
przetrwał trudne lata prze-
kształceń własnościowych, roz-
winął się, a obecnie organizuje 

w Morawie największe w Euro-
pie zawody we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego. 

Klub od już niemal 50 lat pro-
wadzi szkolenie dzieci i  mło-
dzieży oraz nieprzerwanie 
należy do krajowej czołówki. 
Obecnie Maria i  Grzegorz 
Konarscy nadal bardzo aktyw-
nie wspierają działalność klubu 
LKS Stragona Strzegom.
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2 maja
Od zakończenia wojny trzy-
dziestoletniej corocznie w dniu 
2 maja odbywała się procesja 
wokół miasta aż do Bramy Ja-
worskiej, przy której modlono się 
za oficerów hiszpańskich pole-
głych w czasie szturmu tej bramy. 
Według kronikarza Richtera 
z  kasy miejskiej przeznaczano 
na zorganizowanie tej procesji  
2 talary 20 srebrnych groszy.

6 maja
286 lat temu, 6 maja 1736 roku, 
w  wieku 63 lat, zmarła ksieni 
klasztoru Benedyktynek w Strze-
gomiu, Anna Güntzel.

8 maja
215 lat temu, 8 maja 1807 roku, 
o  godzinie 1:00 po południu, 
niepodziewanie przez wszystkie 
bramy wtargnęli do Strzegomia 
idący od Kątów Wrocławskich 
pruscy jeźdźcy pod rotmistrzem 
von Prittwitz oraz piechota pod 
kapitanem Fischerem z Kątów 
Wrocławskich, a do samej Bra-
my Grabińskiej pomaszerowało 
około 500, otoczyli klasztor 

Karmelitów, w którym znajdował 
się szpital polowy. Wartownicy 
wirtemberscy zostali zastrzeleni, 
podczas czego padło wiele strza-
łów, szczególnie do stojącego na-
przeciwko domu mistrza murar-
skiego Blasche, w którym także 
został urządzony lazaret. Część 
oddziałów szukała rannych ofi-
cerów na kwaterach. Po dwóch 
godzinach odeszli, zabierając ze 
sobą znalezione w lazarecie po-
trzebne rzeczy oraz zabrali jako 
jeńców 1 majora, 2 kapitanów, 4 
poruczników, lekarza sztabowego 
Schuntera, 4 chirurgów i od 50 
do 70 szeregowców. Opiekujący 
się szpitalem kapelani wojskowi, 
P. Hieronimus i M. Hiller, a tak-
że 2 lekarze i 19 żołnierzy ukryło 
się w  domach i  w  ten sposób 
uniknęło niewoli. Następnego 
dnia do komendanta w Świdnicy 
wysłano deputację z wiadomoś-
cią o tym zajściu.

11 maja
669 lat temu, 11 maja 1353 roku, 
dzień przed Zielonymi Świątka-
mi, w okolicy Strzegomia pojawił 
się silny mróz oraz spadł śnieg, 

który przykrył pola na wysokość 
2 łokci (ok. 132 cm). Pokrywa 
śnieżna utrzymywała się przez 
6 dni. Wiele drzew zostało 
połamanych. Jednak zboże nie 
ucierpiało, a osadnicy cieszyli się 
z bogatych żniw.

13 maja
161 lat temu, 13 maja 1861 roku 
mieszkańcy Strzegomia mogli 
podziwiać „Optoplastische Welt
-Austellung”, z którą przyjechał 
pan E. Thaler. Wystawa była 
podzielona na 4 różne działy: 
wszystkie bitwy Garibaldiego 
z roku 1860, prezentacje histo-
ryczne, muzeum bioplastycz-
ne oraz Akademie z  Paryża 
i Londynu.

14 maja
285 lata temu, w dniach od 14 do 
16 maja 1737 roku, strzegomscy 
rzemieślnicy wyremontowali 
szubienicę na Górze Szubienicz-
nej (Galgen Berg). Cały proces re-
nowacji szubienicy był określony 
specjalnymi przepisami. Drewno 
przywiezione przed ratusz było 
pilnowane przez strażników, 
a  podczas jego obróbki przez 
mistrzów i  czeladników ciesiel-
skich, dwóch z nich na zmianę 
pilnowało, aby nikt nie zabrał 
ani kawałka odpadów i wiórów. 

Murarze i cieśle pracowali na Gó-
rze Szubienicznej, natomiast inni 
rzemieślnicy jak kowal, ślusarz, 
powroźnik i stolarz mogli praco-
wać w swoich warsztatach. Jednak 
pierwsze tzw. uderzenie narzę-
dziem pracy musiał wykonać 
urzędnik miejski, a przez cały czas 
wykonywania prac rzemieślnicy 
byli nadzorowani przez ławników 
miejskich. Gdy wszystkie prace 
zostały wykonane, mieszczanie 
wraz z rzemieślnikami pracujący-
mi przy naprawie szubienicy, udali 
się w uroczystym pochodzie na 
Górę Szubieniczną. Tam zostali 
przed bramą powitani przez kata, 
który przekazał wójtowi klucz od 
bramy. Rzemieślnicy ustawili się 
przy szubienicy, następnie cho-
rąży miejski podniósł chorągiew 
ponad bramę i  po kolei każdy 
z rzemieślników wychodził przez 
bramę. W ten sposób pozwolono 
im na honorowe wyjście spod 
szubienicy. Następnie kat wbił 
w  belki klamry z  łańcuchem 
i podniesionym mieczem katow-
skim potwierdził przekazanie 
szubienicy w jego ręce.

215 lat temu, 14 maja 1807 roku, 
w  południe, do miasta wkro-
czył polski regiment ułanów. 
Dowódca, stary Polak, ostro 
dopytywał się, czy w pobliżu stoją 

Prusacy. Podczas ciągłej 
zmiany patroli, kazał 
zaopatrzyć regiment 
w żywność na Ryn-
ku i nie dowiedział 
się niczego konkret-
nego. Przedtem jed-
nak musiał otrzymać 
wiadomość ze Świe-
bodzic, a  także z Do-
bromierza i ci przybysze 
o godzinie 8:00 wieczorem 
spokojnie i cicho odmaszerowali 
przez Bramę Świdnicką. 

15 maja
220 lat temu, w nocy z  15 na  
16 maja 1802 roku w Strzego-
miu i okolicy spadło bardzo dużo 
śniegu, który przykrył rosnące 
zboże i kwitnące drzewa. Wie-
le drzew zostało połamanych. 
Mimo to, ten nadzwyczajny wy-
padek pogodowy nie wyrządził 
znaczących szkód ani w zbożu, 
ani w zbiorach owoców.

20 maja
243 lata temu, 20 maja 1779 roku, 
Laurentia Wolf z Ząbkowic Ślą-
skich została wybrana na ksieni 
klasztory Benedyktynek w Strze-
gomiu. 17 lipca 1780 roku zo-
stała wyświęcona przez biskupa 
sufragana Jana Maurycego von 
Strachwitza.

30 maja
159 lat temu,  

w   k o ń c u 
maja i   na 
p o c z ą t k u 
c z e r w c a 
1863 roku, 
s t r z e g o -

mianie mogli 
oglądać tzw. 

„He l io ramę” , 
czyli sławne na 

cały świat przedstawienie Sądu 
Ostatecznego. Był to duży 
obraz wykonany na podstawie 
fotografii z  kościoła Mariac-
kiego z Gdańska, który został 
podzielony na trzy części: Spra-
wiedliwość albo Sąd Ostatecz-
ny, Brama do życia wiecznego 
i  Piekło z  jego odwiecznymi 
cierpieniami. Oprócz tego moż-
na było zobaczyć także widok 
chwalebnego miasta Jerozolimy 
i  Wzgórza Oliwnego wraz ze 
sceną niesienia krzyża aż do 
zmartwychwstania Chrystusa.

1 2 6  l a t  t e m u , 3 0  m a j a 
1896 roku, w Strzegomiu od-
był się wykład eksperymen-
talny inżyniera Schuberta, 
który wyjaśniał widzom dzia-
łanie promieni X, odkrytych 
w roku 1895 przez Wilhelma 
Röntgena.

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 piąty.

780-lecie nadania praw miejskich 
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Przez wszystkie lata spędzone w gminie Strzegom Maria i grzegorz Konarscy bardzo aktywnie angażowali się w rozwój jeździectwa

Maria i Grzegorz Konarscy to kolejni mieszkańcy, którym bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta wręczył prestiżowy ty-
tuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Uroczystość wręcze-
nia okolicznościowych tytułów odbyła się w sobotę 16 kwiet-
nia w Morawie.

zasłużyli się dla gminy 
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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 

KWIECIEŃ–MAJ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 30.04 Avena Rynek 32-36 tel. 74 851 60 73

1.05–7.05 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

8.05–14.05 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

•	 40	lat	pracy	Bożeny	Brańki	
w służbie publicznej

•	 Śniadanie	wielkanocne	dla	
strzegomian i gości z Ukrainy

•	 Zaproszenie	na	„Strzegomski	
Festiwal Dobroczynności”

•	 Relacja	ze	„Strzegomskiego	
Festiwalu Dobroczynności”

•	 Podsumowanie	„Strze-
gomskiego Festiwalu 
Dobroczynności”

nowości w tV Strzegom Biegi w Rogoźnicy już 14 maja

Do tej pory zdemontowano 
starą instalacją centralnego 
ogrzewania i  wodno-kanali-
zacyjną, elektrykę, posadzki 
i  tynki wewnętrzne, a  także 
tynki zewnętrzne. Aktualnie 
wykonuje się roboty związane 

z  montażem sztukaterii na 
elewacji zabytkowej części bu-
dynku, prace restauracyjne 
zabytkowych drzwi, montaż 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i rozprowadzanie instalacji 
elektrycznych. 

Remont przedszkola potrwa 
do przyszłorocznych wakacji, 
po zakończeniu których dzieci 
z  Przedszkola nr 3 wrócą do 
swojej siedziby. Aktualnie prze-
bywają w „gościnie” w PSP nr 3 
w Strzegomiu. 

Budynek placówki wpisany jest do gminnej Ewidencji zabytków gminy Strzegom. Remont przedszkola potrwa do przyszłorocznych wakacji

trwają zakrojone na dużą skalę prace modernizacyjne doty-
czące remontu i termomodernizacji Publicznego Przedszkola 
nr 3. Strzegomski samorząd pozyskał na ten cel dotację w wy-
sokości 3 mln zł z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra-
mu inwestycji Strategicznych”.

Metamorfoza przedszkola

z d j ę C I E  n u M E R u

Posprzątali górę Krzyżową

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa towarzystwo Miłośników Zie-
mi Strzegomskiej ponownie zorganizowało akcję „Sprzątania Góry Krzyżowej”, która odbyła 
się w sobotę 23 kwietnia. Pogoda w tym dniu dopisała, nic więc dziwnego, że frekwencja była 
spora. W akcji uczestniczyło blisko 60 osób, w tym wiele dzieci. na zakończenie wszyscy za-
jadali się pysznymi kiełbaskami ufundowanymi przez nadleśnictwo Jawor. 

D uż ymi  krokami  zb l i -
ża się koniec przebudowy 
ul. Dąbrowskiego – jednej 
z  najbardziej lubianych ulic 
w Strzegomiu. Aktualnie kła-
dzione są płyty granitowe wraz 
z kostką w obrębie chodników. 
– Nasza ulica już wygląda 
bardzo ładnie, a  to przecież 
nie koniec wszystkich prac. 

Już nie możemy się doczekać 
końca tego remontu – mówią 
mieszkańcy. Wszelkie prace 
mają zakończyć się w  czerw-
cu. Jest szansa, że na „Świę-
to Granitu Strzegomskiego” 
(17–19 czerwca) ten popu-
larny trakt będzie gotowy dla 
przechodniów.

red

Kładą płyty na dąbrowskiegozabiegi  
na fontannie

Jeden z symboli naszego mia-
sta – granitowa fontanna zloka-
lizowana w Rynku przechodzi 
właśnie zabiegi pielęgnacyjne. 
Potrwają one do końca kwietnia. 

Jak informuje strzegomski ma-
gistrat, prace dotyczą gruntowne-
go czyszczenia i przeglądu oświe-
tlenia. Koszt robót związanych 
z czyszczeniem obiektu wynosi 
13,5 tys. zł. 

Warto przypomnieć, że obecna 
fontanna została oddana do użyt-
ku w czerwcu 2001 r. Wcześniej-
sza wersja miała kształt prostokąta 
i ciągnęła się wzdłuż prawie całej 
zachodniej pierzei Rynku. 

Aktualnie w naszym mieście 
jest kilka fontann. Są one zloka-
lizowane również na Grabach, 
Al. Wojska Polskiego i przy ko-
lejowej estakadzie. Kolejna z nich 
już niedługo będzie działać na 
Forcie Gaj.

red

Fot. O
rganizatorzy

Fot. O
rganizatorzy

Fot. O
rganizatorzy

„Bieg pamięci” Rogoźnica – 
Gross-Rosen 2022 pn. „Biegaj 
z LZS” odbędzie się na terenie 
parku w  Rogoźnicy w  sobotę 
14 maja. Biegi rozpoczną się 
o godz. 11:00, zakończenie prze-
widziano na godz. 14:30. O godz. 
10:15 nastąpi uroczyste złożenie 
wieńców pod pomnikiem Mau-
zoleum. Prawo startu w biegach 
mają dziewczęta i chłopcy zgło-
szeni przez LZS, UKS, kluby 
sportowe, szkoły, inne stowarzy-
szenia sportowe, którzy posiadają 
badania lekarskie.

Organizatorami wydarzenia 
są: Dolnośląski Urząd Mar-
szałkowski we Wrocławiu, Dol-
nośląskie Zrzeszenie LZS we 

Wrocławiu, gmina Strzegom, 
Szkoła Podstawowa w Rogoź-
nicy, Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w  Świdnicy,  Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzego-
miu, Oddział Miejsko-Gmin-
ny ZOSP RP w  Strzegomiu, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Rogoźnicy, Muzeum Gross
-Rosen w  Rogoźnicy, Strze-
gomskie Centrum Kultury 
i  Stowarzyszenie  „Strażacy 
wspólnie przeciw Białaczce”.

Serdecznie zapraszamy.

Fot. A
dobeStock
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W trakcie spotkania Krystian 
Ulbin, prezes LGD Szlakiem 
Granitu, podsumował wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju w la-
tach 2014 – 2020 z perspekty-
wą do roku 2023. Szczegółowo 

została omówiona realizacja 
projektu współpracy, w  ramach 
którego powstaje „Centrum 

Turystyczne Granitowego Szlaku” 
w Dobromierzu. 

Ponadto szef LGD nakreślił 
szanse i  zagrożenia, jakie stoją 
przed działalnością lokalnych grup 
działania w przyszłej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2021–2027. red

Mówiono m.in. o tym jakie są szanse i zagrożenia w perspektywie finansowej uE na lata 2021–2027

na granitowym szlaku
W  Urzędzie Gminy świdnica, 13 kwietnia, na zaproszenie wójt teresy Mazurek, odbył się  
„iii Konwent Wójtów i Burmistrzów Granitowego Szlaku”. W posiedzeniu uczestniczył m.in. 
zastępca burmistrza Strzegomia – tomasz Marczak i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego – tomasz Gajewczyk.

W  imieniu organizatorów, 
serdecznie zapraszamy 
naszych mieszkańców 
do udziału w  VIII 
edycji konkursu 
grantowego „Zie-
lona Ławeczka”!

W  projekcie 
mogą brać udział 
m i e s z k a ń c y 
otwartych osie-
dli, zarządzanych 
przez spółdzielnie, 
wspólnoty mieszka-
niowe lub samorząd 
z  miast powyżej 10 tys. 
mieszkańców.

– Zbierzcie grupę sąsiadów, 
wspólnie stwórzcie projekt 
zazielenienia wybranego tere-
nu na swoim osiedlu i złóżcie 
wniosek. Na wasze rejestra-
cje czekamy do 17 maja, do 
1 czerwca macie czas na złoże-
nie waszych wniosków – infor-
mują organizatorzy. 

Istnieje szansa na zdobycie 
grantu o  maksymalnej warto-
ści 2 520 zł. W  skład grantu 
wchodzi:
– dofinansowanie na zakup 

materiału roślinnego, pod-
łoża i innych elementów do 
aranżacji miniogrodów: 
● bez obiektów mikrore-

tencji – maksymalnie  
1 500 zł;

● 
wraz z  obiek-

tami mikroretencji – mak-
symalnie 2 000 zł;

– ławka parkowa – wartość 
520 zł.

Jak złożyć wniosek?
Należy wejść na stronę 

https://zielonalaweczka.pl/ 
i przejść przez wszystkie zada-
nia opisane w zakładce PLAN 
DZIAŁAŃ.

Wszystkie projekty będą 
oceniane przez partnerów me-
rytorycznych konkursu z Kate-
dry Architektury Krajobrazu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 

Czekamy na wasze zgłoszenia.

Konkurs „zielona Ławeczka”

Narzędziem w  osiągnięciu 
celu jest dofinansowanie przed-
sięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofi-
nansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania. 

Program skierowany jest do 
osób fizycznych, które są:
– właścicielami/ współwłaści-

cielami budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub 

– wydzielonego w takim budyn-
ku lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą/

Program obejmuje trzy grupy 
beneficjentów:
– uprawnionych do podstawo-

wego poziomu dofinansowania 
– osoby, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł;

– uprawnionych do najwyższe-
go poziomu dofinansowania 

– osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na jedne-
go członka w gospodarstwie 
domowym nie przekracza: 
900 zł – w gospodarstwie wie-
loosobowym; 1200 zł – w go-
spodarstwie jednoosobowym;

– uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinan-
sowania – osoby, których 
przeciętny średni miesięcz-
ny dochód na osobę w  go-
spodarstwie domowym nie 

przekracza: 1 
564 zł – w go-
spodarstwie 
wieloosobo-
wym; 2 189 
zł – w gospo-
darstwie jed-
noosobowym.

G M i n n y 
PUnKt KOnSUltACyJ-
n O - i n F O R M AC y J n y 
PROGRAMU „CZySte 
POWietRZe”:
Urząd Miejski w Strzegomiu 
Rynek 38
pokój nr 31 – II piętro

tel. kontaktowy: 74/ 856 05 32

Godziny pracy punktu:
poniedziałek: 8:00–13:00
środa: 13:00–16:00
czwartek: 8:00–10:00

red

W  2022 r. już po raz pią-
ty przygotowano wyjście na 
Ekstremalną Drogę Krzyżową 
w  Świebodzicach. Pandemia 
COVID sprawiła, że jedno 
wyjście trzeba było w ostatniej 
chwili odwołać. Czwarte wyj-
ście odbyło się  1 kwietnia. Tra-
dycyjnie rozpoczęto je o godz. 
20:00 mszą św. w parafii pw. św. 
Mikołaja. Na uczestników cze-
kała trasa św. Mikołaja o dłu-
gości 43 kilometrów. Tworzyła 
ją pętla: Świebodzice – Ciernie 
– Mokrzeszów – Lubiechów – 
Wałbrzych – Książański Park 
Krajobrazowy – Pełcznica – 
Cieszów – Świebodzice. Na 
trasę wyszło 50 osób. 

– To największa dotychcza-
sowa liczba uczestników. W tej 
edycji EDK liczną grupę stano-
wili mieszkańcy gminy Strze-
gom. Przedział wiekowy wynosił 
15–77 lat. W  ubiegłym roku 
aura oszczędziła uczestnikom 
ekstremalnych atrakcji pogo-
dowych (mróz, śnieg, deszcz 
i  porywisty wiatr). Tym razem 
gwałtowne załamanie pogody 
zapewniło wszystkim ekstre-
malne atrakcje. Na bezdrożach 

marsz utrudniało wszechobecne 
błoto przeplatane kałużami 
i grząskimi poboczami. Był śnieg 
i przykryte nim kamienie i liczne 
dziury – informuje Ryszard 
Stochła, prezes Klubu Absty-
nenta „Arka” w Strzegomiu, lider 
rejonu w Świebodzicach. 

Ci, którzy przeszli EDK mó-
wią, że było to ogromne wy-
zwanie, głębokie przeżycie i do-
świadczenie własnej słabości. 

Teraz rozumieją, ile odwagi 
i  determinacji było w  Jezusie 
Chrystusie, by się nie poddać, 
nie uciec od cierpienia. Wielu 
uczestników stwierdziło, że te-
raz inaczej odczuwają Jego cier-
pienie, gdy na własnych stopach 
pojawiły się odciski i  obtarcia, 
gdy nogi stają się ciężkie, obo-
lałe, targane są skurczami, a do 
końca trasy pozostało jeszcze 
kilka lub kilkanaście kilometrów. 

Ich mięśnie krzyczały, sygna-
lizując zmęczenie. Po krótkich 
postojach na kolejnych stacjach 
drogi krzyżowej coraz trudniej 
było ruszyć dalej. Kiedy na kilka 
minut siadali na przydrożnej 
ławce, nie potrafili wstać. Zaci-
skali zęby, obcierali łzy i ruszali 
dalej. Bo nikt nie obiecywał, że 
będzie łatwo. Ich wysiłek spra-
wił, że te święta były inne.

red

zadbaj o swój dom i swoje miasto

Ekstremalna droga Krzyżowa za nimi

Mieszkańcu! Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca

Ci, którzy przeszli tę ekstremalną drogę, mówią, że było to ogromne wyzwanie, głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości

1 kwietnia br. w świebodzicach – z udziałem mieszkańców gmi-
ny Strzegom – odbyła się ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym 
niespotykanym wydarzeniu wzięło udział 50 osób. trasa św. Mi-
kołaja liczyła aż 43 km. 

Mieszkańcu! Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach do-
finansowania z programu „Czyste powietrze”. Celem tego programu jest poprawa jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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W słoneczną środę 13 kwiet-
nia br. nasi sąsiedzi zza wschod-
niej granicy posegregowali 

odpady, wrzucając je do od-
powiednich kontenerów. Po 
dobrze wykonanej pracy, na 

wszystkich czekały smaczne 
kiełbaski. Władze dziękują 
za pomoc w realizacji zadania 

strzegomskiej spółce ZUK 
i  Strzegomskiemu Centrum 
Kultury. 

do pracy zgłosiło się wielu gości zza wschodniej granicy, którzy znaleźli schronienie w Strzegomiu. Po wykonanej pracy, na wszystkich czekały kiełbaski

nasi goście z Ukrainy, od wielu tygodni stacjonujący w Strze-
gomiu, przed świętami Wielkanocnymi wyszli z inicjatywą po-
sprzątania terenu wokół Fortu Gaj. W ten sposób chcieli się 
odwdzięczyć za pomoc, jaką otrzymali od władz miasta i spo-
łeczeństwa Ziemi Strzegomskiej. 

Posprzątali okolice Fortu gaj

W  trakcie tych pięknych 
wydarzeń przybliżone zostały 
polskie i  ukraińskie zwycza-
je oraz tradycje świąteczne. 
Uczestnicy mogli skosztować 
specjałów obu krajów spe-
cjalnie przygotowanych na te 
okazje. Był więc żur, kiełba-
sa i  jajka podczas polskiego 
śniadania oraz paska wiel-
kanocna, naleśniki z  mięsem 

i  grzybami, kotlety, a  także 
pierogi w  trakcie ukraińskiej 
odsłony imprezy.

Dopełnienie stanowiły wy-
stępy muzyczne. Przed pu-
blicznością wystąpił m.in. 

ZF „Kostrzanie” i  ukraiń-
ska grupa artystyczna. W  jej 
utworach dominowała za-
duma, refleksja i  tęsknota za 
ukochaną ojczyzną.

– Mamy nadzieję, że dzięki 

tym dwóm wydarzeniom, na-
szym gościom z Ukrainy udało 
się choć na chwilę zapomnieć 
o  traumatycznych przeżyciach 
– podkreślają organizatorzy.

red

Polsko-ukraińskie śniadania
Przed publicznością wystąpił m.in. zF „Kostrzanie” i ukraińska grupa artystyczna. W jej utworach dominowała zaduma, refleksja i tęsknota za ukochaną ojczyzną

Z  myślą o  naszych gościach 
z Ukrainy – z okazji obchodzo-
nych niedawno świąt – zorga-
nizowano dwa uroczyste śnia-
dania wielkanocne w  Strze-
gomskim Centrum Kultury 
ii. Pierwsze z nich odbyło się 
w Wielką Sobotę 16 kwietnia, 
drugie – 25 kwietnia.

Strzegomianie są bardzo gościnni, jednak życzymy, by następne 
święta nasi goście zza wschodniej granicy spędzili już u  siebie, 
a to oznaczałoby koniec wojny. 
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W ciągu 24-godzinnego biegu na górnej płycie stadionu oSiR wzięło udział 429 biegaczy, którzy przebiegli w sumie 2157 km.         

S t r z e g o m s k i  F e s t i w a l   D o b r o c z y n n o ś c iS t r z e g o m s k i  F e s t i w a l   D o b r o c z y n n o ś c i
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gwiazdy, które zaszczyciły swoją obecnością imprezę biegową prof. jana Chmury:
Rafał Kubacki – mistrz świata w judo
Rafał omelko – halowy mistrz świata w lekkoatletycznej sztafecie 4x400 m
Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie sportowym
tomasz Motyka – srebrny medalista olimpijski w rywalizacji drużynowej w szpadzie
urszula Włodarczyk – medalistka mistrzostw Europy w siedmioboju oraz medalistka halowych MŚ 
i ME w pięcioboju lekkoatletycznym; dwukrotnie czwarta na igrzyskach
prof. dr hab. Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Beneficjenci „Strzegomskiego Festiwalu 
dobroczynności”:
– Marcelina Andreasik
– Amelia gmyrek
– Igor turoń
– Edyta Woźniak

Pomysłodawca imprezy biegowej – prof. jan Chmura pokonał w sumie 58 km, czyli dystans 1 maratonu plus ok. 15 km

S t r z e g o m s k i  F e s t i w a l   D o b r o c z y n n o ś c iS t r z e g o m s k i  F e s t i w a l   D o b r o c z y n n o ś c i
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KUltURA / OśWiAtA

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 ?

„UPS 2! Bunt na Arce” 
(DUBBinG)
30 kwietnia – godz. 16:00
2 maja – godz. 16:00
„Szalony świat louisa 
Waina”
30 kwietnia – godz. 18:00
2 maja – godz. 18:00
„Agent specjalny: Misja 
Afryka” (DUBBinG)
7 maja – godz. 16:00
8 maja – godz. 16:00
„Uncharted” 
7 maja – godz. 18:00
8 maja – godz. 18:00

„Kapitan nova” 
(DUBBinG)
21 maja – godz. 16:00
22 maja – godz. 16:00
„Boscy”
21 maja – godz. 18:00
22 maja – godz. 18:00
„igrzyska zwierzaków” 
(DUBBinG)
28 maja – godz. 16:00
29 maja – godz. 16:00
„Fucking Bornholm”
28 maja – godz. 18:00
29 maja – godz. 18:00

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

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

KUltURA

– Kurs będzie zo-
rientowany na uświa-
domienie kobietom 
różnych scenariuszy za-
grożeń oraz pokazanie 
podstawowych technik 
samoobrony, nie zapo-
minając o przekazaniu 
wiedzy z zakresu psy-
chologii, pozwalającej 

opanować paraliżujący strach 
i  błyskawicznie reagować na 
napaść – wyjaśnia Leszek Sołek.

Zajęcia będą odbywały się 
w każdą majową środę w godzi-
nach 19:30–20:30 w sali gimna-
stycznej PSP nr 3 w Strzegomiu.

– Jest to kurs pilotażowy, któ-
ry zakłada cztery wspólne sesje. 
Jeżeli będzie zainteresowanie 

kontynuacją szkolenia, wówczas 
kolejne spotkania zaplanujemy 
w czerwcu lub w okresie powa-
kacyjnym – dodaje instruktor. 

W  kursie mogą również 
uczestniczyć Ukrainki, które 
od kilku tygodni stacjonują 
w naszej gminie. 

red

jest to kurs pilotażowy. jeżeli będzie zainteresowanie kontynuacją szkolenia, wówczas zaplanowane zostaną kolejne spotkania

Strzegomianin leszek Sołek, były komandos, międzynarodowy instruktor sztuk wal-
ki, mistrz aikido i taekwondo, zaprasza wszystkie panie niezależnie od wieku na dar-
mowe zajęcia z samoobrony, które rozpoczną się już w maju. 

zajęcia z samoobrony dla kobiet
Partnerzy:

PRZEMOCY!

Instruktor prowadzący:

Leszek Sołek
- były komandos
- międzynarodowy instruktor sztuk walki
- mistrz Aikido
- mistrz Taekwon-do

Szkoła Podstawowa nr 3
w Strzegomiu

Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzegom

Organizator:

Kontakt: 663 892 092

Самооборона 
для жінок - Безкоштовно

Запрошуємо 
жінок з України 
приєднатися до 
наших занять!!!

Травень - кожна середа 19:30 - 20:30

Розклад / Harmonogram zajęć:

Запрошуємо всіх жінок, незалежно від віку!!!

Спортзал. Початкова школа 
N3 Strzegom. Sala gimnastyczna. 
Szkola podstawowa nr3. Strzegom

Zapraszamy
Panie z Ukrainy

na wspólne zajęcia!!!

Maj - każda środa 19:30 - 20:30

Sala Gimnastyczna 
Szkoła Podstawowa nr 3 Strzegom

ul. Brzegowa 

Zapraszamy wszystkie panie niezależnie od wieku !!!

SAMOOBRONA
dla kobiet - bezpłatnie

58-150 Strzegom, ul. Świdnicka 20/1

Strzegomskie Centrum Kul-
tury oraz Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Strzegomskiej 
zapraszają na kolejne „Spotka-
nie z Historią”.

Tym razem wykład po-
prowadzi nauczyciel historii 
w  Liceum Ogólnokształcą-
cym w  Strzegomiu – Piotr 
Bułakowski. Tematem będzie 
pytanie o „Strzegomskie złoto”. 

„Spotkanie z Historią”

Wszystkich
zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy 
do Centrum Aktywności 

Społecznej „Karmel”
29 kwietnia

o godz. 17:00.

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM

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

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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Finał Dolnośląskiego Kon-
kursu Historycznego – zDol-
ny Ślązak odbył się we Wro-
cławiu. Do tego konkursu, 
po eliminacjach szkolnych 
i   pow iatow ych, zak wa l i-
f ikował się Karol Górski, 
uczeń k lasy V II i  Sezg in 
Sy u le y ma n ,  ucz eń k l a s y 
VIII, zdobywając „tytuł lau-
reata”. Uczniów przygotował 
Roman Asynger – nauczyciel 
historii. 

Nasi uczniowie nie mieli 
łat wego zadania, bowiem 
pytania konkursowe wykra-
czały poza program nauczania 
historii dla klasy ósmej. Orga-
nizatorzy wyrazili nadzieję, że 
odniesione przez uczniów suk-
cesy przyczynią się do rozwoju 
ich zainteresowań i uzdolnień 
oraz przyniosą satysfakcję ich 
rodzicom i nauczycielom. 

– Gratulujemy naszym lau-
reatom i  życzymy dalszych 

sukcesów. Ka rol  Górsk i , 
laureat poprzedniej edycji 
Konkursu zDolny Ślązak, 
to również świetny uczeń 
i   spor tow iec .  Nagrodzo-
ny stypendium przez bur-
mistrza. Zdobywca medali 
w  mistrzostwach Dolnego 
Ślą ska w  ba r wach st r z e-
gomskiej sekcji judo AKS
-u  Strzegom – podk reś la 
e l ż bieta Smyk ,  dy rek tor 
PSP nr 2 w Strzegomiu. 

Również Nina Kłosińska 
z  k l.  VIII  uzyskała  ty tuł 
laureatki  w Wojewódzkim 
Konkursie zDolny Ślązak 
z języka angielskiego. W fi-
nale tego konkursu uczestni-
czyło 87 uczniów. 

Konkurs zDolny Ślązak 
jest konkursem   t rz yeta-
pow y m (szkolny,  pow ia-
tow y i   wojewódzk i).  Jest 
on niezwykle wymagający, 
a  zak res mater ia łu, któr y 

obowiązuje, znacz-
nie wykracza poza  
podstawę progra-
mową. Test składał 
się z  następujących 
elementów: czytanie 
ze zrozumieniem, 
słuchanie, grama-
t yk a ,  s łow n ic t wo 
oraz znajomość lek-
tury „Książę i  że-
brak ”. Opiekunem  
uczennicy była na-
uczyc ie lka jęz yka 
angielskiego Dorota 
Mazurek.

zDolny Ślązak jest 
kon k u r sem orga-
n izowanym przez 
Kuratorium Oświa-
t y  we Wroc ław iu 
o r a z  D O D N  w e 
Wrocławiu i jest je-
dynym konkursem, 
k tór y  po uz y sk a-
nia tytułu laureata 
zwalnia z egzaminu 
ósmoklasisty (z  da-
nego przedmiotu).

red

Szkoła od wielu lat jest kuźnią talentów, a jej uczniowie zawsze znajdują się wśród najlepszych dolnoślązaków. Kto w tym roku odniósł sukces?

nina Kłosińska, Karol Górski i Sezgin Syuleyman to ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, którzy 
w ostatnim czasie odnieśli kilka spektakularnych sukcesów na 
arenie województwa dolnośląskiego.

Sukcesy uczniów z dwójki

Celem projektu jest podnie-
sienie u  uczniów kompetencji 
kluczowych oraz właściwych 
postaw i umiejętności na rynku 
pracy, oraz rozwijanie indywi-
dualnego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

W  ramach projektu 259 
uczniów z  klas V i  VI od-
wiedziło Centrum Edukacji 
Ekologicznej Hydropolis we 

Wrocławiu i ExploraPark Na-
uki i Techniki w Wałbrzychu. 
Młodzież uczestniczy tak-
że w  zajęciach rozwijających 

zainteresowania i  zajęciach 
dydaktyczno–wyrównawczych 
w zakresie trzech przedmiotów: 
matematyki, biologii i geografii. 

Rywalizacja na zbiorniku 
„Rekreacyjnym” w Rusku odby-
wała się w kategoriach: seniorzy 
i kobiety. W sumie wystartowa-
ło 30 osób, w tym 27 wędkarzy 
i  3 panie. Zawody trwały od 
godz. 9:00 do 13:00. Po ważeniu 
ryb wyłoniono zwycięzców.

SeniORZy: 
I miejsce

Adam Czarnecki 2825 pkt
II miejsce

Zbigniew Dorodny 2610 pkt
III miejsce

Jarosław Gzyl 2470 pkt

KOBiety: 
I miejsce

natalia Jankowska 3265 pkt

II miejsce
teresa Włoszczyńska 965 pkt

III miejsce
Małgorzata Jamrozik 870 pkt

Najlepszym wędkarzom prezes 
strzegomskiego koła – tadeusz 
Chmieliński wręczył puchary, 
medale i dyplomy. Na zakończe-
nie tradycyjnie był poczęstunek 
gorącą kiełbaską.

A na rzece Bystrzyca w miej-
scowości Bystrzyca Górna rywali-
zowali z kolei wędkarze w ramach 
„Zawodów muchowych o Mi-
strzostwo Koła Strzegom” w kate-
gorii senior i junior. W zawodach 
uczestniczyło 11 zawodników, 

w tym 8 seniorów i 3 juniorów. 
Połowy były bardzo słabe. Po 
przeliczeniu kart startowych 
wyłoniono zwycięzców.

SeniORZy: 
1. Adam Krukowski 
2. Wojciech lukas 

JUniORZy:
1. Szymon Mroziuk 

2. Aleksander Kłębokowski 
3. Wiktoria Kłębokowska 

Zwycięzcy, którym zostały 
wręczone puchary, medale i dy-
plomy, będą reprezentować nasze 
koło w zawodach o „Mistrzostwo 
Okręgu Wałbrzych”. 

Podnieść kompetencje u uczniów

Sezon wędkarski ruszył na dobre
W tegorocznym kalendarzu jest jeszcze wiele imprez wędkarskich. Będzie więc okazja do pokazania swoich niemałych umiejętności

Gmina Strzegom realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Wszyscy razem 
w poszukiwaniu wiedzy – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”, realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze 
środków europejskiego Funduszu Społecznego nr RPDS.10.02.01–02–0067/21.

Całkowita wartość projektu:198 464,35 zł
85% ze środków Unii Europejskiej: 168 694,63 zł
15% ze środków gminy Strzegom: 29 769,72 zł

Nina Kłosińska (w środku), Karol Górski (po lewej) 
i Sezgin Syuleyman (po prawej)

Dwie imprezy wędkarskie: „Spławikowe Mistrzostwa Koła Strzegom” w Rusku oraz „Zawo-
dy muchowe o Mistrzostwo Koła Strzegom” na rzece Bystrzyca rozpoczęły 24 kwietnia tego-
roczny sezon wędkarski.

TermInarz kolejnyCh zawodów:
maj

8.05 – „Zawody o Mistrzostwo Koła Strzegom” – Rusko
15.05 – „Zawody spininngowe o Mistrzostwo Koła Strzegom” – Rusko

22.05 – „Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Strzegomia” – Rusko 
29.05 – „Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka” – Rusko

CzerwIeC
5.06 – „Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła” – Rusko

12.06 – „Zawody spławikowe z okazji Dnia Wędkarza”– Rusko
24–25.06 – „Zawody spławikowe zarządu i aktywu Koła Strzegom” – Rusko 

wrzeSIeŃ
4.09 – „Zawody spławikowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu” – Rusko 

11.09 – „Zawody spławikowe o Puchar Prezesa Koła Strzegom” – Rusko 
18.09 – „Zawody szkółki puszkarskiej” (otwarte) – Bóbr 

PaŹdzIernIk
2.10 – „Wędkarskie zawody gruntowe” (otwarte) – Rusko

23.10 – „Zawody spławikowe na zakończenie sezonu” – Rusko

Terminy mogą ulec zmianie.



10 29 kwietnia 2022SPORt 

W Y n I K I  P I Ł K A R S K I E
IV lIga pIłkarska – wschód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.))
klasa a – grupa wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)
kolejne mecze w sezonie:  
polonia Trzebnica – aks 1:1,  
aks – piast Nowa ruda 2:0

kolejne mecze w sezonie:  
Iskra witków Śląski – aks II 3:3,  
aks II – błękitni Owiesno 3:2,herbapol – górnik bogu-
szów gorce 4:1,  
Mks II szczawno zdrój – herbapol 1:1

kolejne mecze w sezonie:  
Victoria II Świebodzice – huragan 0:3 walkower, 
sokół – unia Jaroszów 1:2, 
sokół kostrza – unia 1:2

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 21 60

2. polonia-Stal Świdnica 22 49

3. Słowianin wolibórz 22 44

4. barycz Sułów 22 36

5. polonia trzebnica 21 35

6. orzeł ząbkowice Śląskie 22 35

7. bielawianka bielawa 22 33

8. mKp wołów 22 27

9. aks granit strzegom s.a. 22 27

10. Sokół marcinkowice 22 26

11. piast nowa ruda 22 24

12. GKS mirków/ Długołęka 22 20

13. wKS wierzbice 22 20

14. pogoń oleśnica 22 19

15. moto Jelcz oława 22 18

16. piast Żerniki (wrocław) 22 18

poz. klub Mecze punkty

1. Górnik nowe miasto wałbrzych 22 56

2. zdrój Jedlina zdrój 22 53

3. włókniarz Głuszyca 21 39

4. KS walim 21 39

5. zieloni mokrzeszów 22 36

6. herbapol stanowice 21 32

7. Górnik boguszów-Gorce 21 31

8. iskra witków Śląski 21 31

9. czarni wałbrzych 21 25

10. mKS ii Szczawno zdrój 21 20

11. aks II strzegom 21 18

12. zieloni mrowiny 22 16

13. Sudety Dziećmorowice 22 15

14. zagłębie wałbrzych 22 14

15. unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 21 13

16. błękitni owiesno 21 10

poz. klub Mecze punkty

1. Kp mcK mieroszów 14 42

2. podgórze wałbrzych 14 32

3. orzeł witoszów 14 25

4. nysa Kłaczyna 13 25

5. Szczyt boguszów-Gorce 14 24

6. unia Jaroszów 14 22

7. Granit ii roztoka 14 19

8. sokół kostrza 13 17

9. huragan Olszany 14 15

10. płomień Dobromierz 14 9

11. zieloni ii mokrzeszów 14 5

12. Victoria ii Świebodzice 14 4

akTualNa TabEla:akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

W  dniach 2–3 kwietnia 
w  Krośniewicach (łódzkie) 
odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Polski Młodzików.

Miło nam poinformować, 
że brązowy medal i   tytuł 
drugiego wicemistrza Polski 
w łukach bloczkowych zdobył 
mieszkaniec Olszan – Miko-
łaj Karbowski.

Serdeczne gratulacje.

red

Sukces Mikołaja Karbowskiego

Szwed Christoffer Fors-
berg na koniu Hippo’s Sappo-
ro zwyciężył w klasie CCI4*
-S, najwyższej rangą roz-
grywce podczas pierwszych 
zawodów Strzegom Spring 
Open. Najlepszy wynik wśród 
reprezentantów Polski uzy-
skała  W iktor ia Knap  na 
koniu Q uintus 134. Para 
zakończyła rywalizację na 8. 
pozycji. Podium konkursu 
trzygwiazdkowego zdomino-
wały Holenderki, a najlepszą 
z  nich była Merel Blom na 
klaczy Corminta Vom Gwick. 
W dwóch gwiazdkach najlep-
sza była Daria Kobiernik na 
klaczy Ideal Girl. Reprezen-
tantka Polski po ujeżdżeniu 
zajmowała szóste miejsce, 
a  zwycięstwo zapewniły jej 
bezbłędny przejazd parkuru 
i  crossu. Polki triumfowały 
w  klasie Intro. Po czystym 
przejeździe parkuru i  crossu 
konkurs  wygrała  K aroli-
na Miś na koniu Go Jack. 

W CNC 100 najlepszy wynik 
uzyskał Mateusz Kiempa, 
dosiadając All Night, a w ka-
tegorii wiekowej do 18 lat 
zwyciężyła laura Gillmaier 
na Red Sunrise 2. Marcin 
Michałek z  Brylantem wy-
grali klasę CNC 80. 

D wa  t ygodn ie  późn i e j 
Szwed Christoffer Forsberg 
ponownie dał znać o  sobie 
i wygrał klasę CCI4*-L, naj-
trudniejszy konkurs rozgry-
wany podczas drugiej tury 
zawodów Strzegom Spring 
Open w  wkkw. W  klas ie 
czterech krótkich gwiazdek 
najlepsza była jego rodaczka 
Aminda ingulfson na koniu 
Joystick. Rywalizację w kon-
kursie trzech długich gwiaz-
dek wygrał Francuz Maxime 
livio na koniu Vitorio du 
Montet. Konkurs trzech krót-
kich gwiazdek zakończył się 
zwycięstwem reprezentantki 
Polski Wiktorii Knap dosia-
dającej konia Quintus 134. 

Niemiec Andreas Dibowski 
na koniu Cristallik zwyciężył 
natomiast w konkursie dwóch 
długich gwiazdek. W sobotę 
próbami terenowymi roz-
strzygnięto zmagania w kon-
kursie dwóch krótkich gwiaz-
dek i w klasie Intro. W dwóch 
gwiazdkach pierwsze i trzecie 
miejsce zajęła reprezentantka 
Holandii Janneke Boonza-
aijer odpowiednio na kla-
czach Mirage i  Krek-Mora 
G. W klasie Intro zwyciężyła 
Szwedka Malin Petersen na 
klaczy Hulda. W  konkur-
sach krajowych w CNC 100 
najlepszy wynik uzyskali ex 
aequo Niemka lena Pede na 
Andiamo i  Polak Mariusz 
Kleniuk na Monaco, w kate-
gorii wiekowej 18 lat zwycię-
żyła Polka Laura Gillmaier na 
Red Sunrise 2. W klasie CNC 
80 wygrał Czech Miloslav 
Príhoda z  Obora’s Guitar 
Gangster. 

red

Ludowy Klub Sportowy „Stragona” kolejny rok z rzędu organizuje wspaniałe zawody konne. zawodnicy chwalą organizatorów 

W kwietniu, w dwóch terminach: 8–10.04 oraz 22–24.04, odbyły się zawody Strzegom Spring 
Open we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. imprezy otworzyły sezon między-
narodowych zawodów w dyscyplinie wkkw w Polsce.

Szwed dwukrotnie najlepszy w Morawie

W turnieju tym aż 12 młodych 
szachistów z gminy Strzegom uzy-
skało wyższe kategorie szachowe.

IV kategorię zdobyli: Mi-
łosz Stempniewicz, Wiktor 
Kiszkiel, Marta Drżał, lena 
Kożuszkiewicz, lena lubera i 
lena Biełous. 

Niższa, V kategoria zo-
stała zdobyta przez: Adama 

Czeretowicza, Szymona Mali-
nowskiego, Kacpra Kostrzewę, 
Adama nowickiego, hanię 
Kasendrę i Jagodę Włodarczyk.

Wyniki strzegomskich 
szachistów:

W grupie A – OPEN startował 
Dawid Gołębczyk, zajmując  
28. miejsce.

W grupie B (zawodnicy do 
lat 15) miejsce na podium zajęła 
Gabriella Gołębczyk, zajmując 3. 
lokatę i będąc najlepszą juniorką. 
W tej grupie rywalizowali także 
Stanisław Stelmaszak, helena 
Macijowska, Szymon Cygan i 
Olivia Kurek.

W najmłodszej grupie C (do lat 
10), gdzie rywalizowało łącznie 75 
uczestników, zagrało aż 27 osób 
z gminy Strzegom. Najwyższe 
2. miejsce zajął Oskar Kiszkiel, 
zdobywając tytuł wicemistrza 
Żarowa w tej grupie wiekowej. 
Wysokie miejsca zajęli także Jan 
Kasendra – 7. miejsce, Szymon 

Kostrzewa – 10. miejsce i Miłosz 
Stempniewicz – 11. miejsce. 

Oprócz nich rywalizowali tak-
że: Wiktor Kiszkiel, Marta Drżał, 
Adam Nowicki, Lena Biełous, 
Adam Czeretowicz, Lena Lubera, 
Szymon Malinowski, Lena Ko-
żuszkiewicz, Kacper Kostrzewa, 
Hanna Kasendra, hubert tobe-
ra, Martyna Diduszko, Adam 
Dubicki, Jagoda Włodarczyk, 
Bartosz Zieliński, Szymon Kiel-
man, Maciej Dembiczak, na-
taniel lamka, Stasiu Krynicki, 
Antoni Sypko, norbert tarka, 
Julia Bomba i Wojciech Byra.

red

Rywalizowali w Żarowie
Czy naszym graczom udało się osiągnąć jakieś sukcesy? Kto wrócił z wyższymi kategoriami szachowymi? 

W kwietniu liczna grupa szachistów z gminy Strzegom rywa-
lizowała w Otwartych Mistrzostwach Żarowa w szachach. Za-
wody zgromadziły łącznie ponad 120 uczestników.

Fot. Leszek W
ójcik
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gdzie można się budować w Strzegomiu?

zainwestuj w gminie Strzegom
W tym numerze naszej gazety prezen-
tujemy obszary do zainwestowania pod 
zabudowę w Strzegomiu – obręb Śród-
mieście Nr 3 i Grabina Nr 5. W kolej-
nych wydaniach opublikowane zostaną 
kolejne obszary pod zainwestowanie.

Na terenie gminy – we wszystkich jej 
obrębach – są obszary wyznaczone 
w  studium pod zainwestowanie – 
pod zabudowę mieszkaniową, które 
nie są jeszcze zabudowane. Miejsco-
we plany zagospodarowania prze-
strzennego dostępne są pod adresem 
strzegom.intergis.pl, gdzie można 
zapoznać się z ustaleniami i przezna-
czeniem dla poszczególnych terenów. 
Istnieje też możliwość wyszukania 
przeznaczenia poprzez wskazanie 
numeru działki. Pomocą służą też pra-
cownicy urzędu dostępni pod nr tel. 
74 8560 572.

legenda
obręby
tereny pod zainwestowanie

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, 
nieograniczony na odda-
nie w najem komórki go-
spodarczej, o pow. 9,60 
m2, położonej w grani-
cach działki nr 1317, AM-
14, Obr.-3 w Strzegomiu, 
na zapleczu budynku Ry-
nek 26. W komórce znaj-
dują się małowartościo-
we, różne rzeczy (karto-
ny, drewno, stary sprzęt 
ogrodniczy) po poprzed-
nim użytkowniku. Przy-
szły najemca zobowią-
zany będzie do opróżnie-
nia w/w komórki we włas-
nym zakresie i na własny 
koszt. Oddanie w najem 
nastąpi na czas nieozna-
czony. Przetarg odbędzie 
się w dniu 12 maja 2022 
roku, o godz. 900 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 
29. Ustala się stawkę wy-
woławczą czynszu za na-
jem 1 m2 komórki na kwo-
tę 1,90 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczo-
ny zostanie obowiązujący 
podatek VAT. Minimalna 
stawka przebicia wyno-
si 0,05 zł/m2. Warunkiem 
przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium 
w wysokości 200 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto: Santander Bank 
Polska S.A. O/Strzegom 
nr 97 1090 2343 0000 

0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia 9 maja 2022 ro-
ku. W tytule wpłaty wa-
dium powinien widnieć za-
pis: „najem komórki, dział-
ka nr 1317, AM-14 obr.-3”. 
Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom. Dowód wpłaty 
wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wy-
gra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie 
później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Osoba przystę-
pująca do przetargu po-
winna posiadać dokument 
potwierdzający tożsa -
mość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny doku-
ment urzędowy określają-
cy status prawny oferen-
ta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełno-
mocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 

pe łnomocnic t wo.  Po -
wyższe dokumenty win-
ny być okazane Komi-
sji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczę-
ciem przetargu. Stawka 
czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać bę-
dzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie staw-
ka podstawowa ustalo-
na dla garaży. Wygrywa-
jący przetarg zobowią-
zany jest do podpisania 
umowy najmu w termi-
nie 21 dni, licząc od da-
ty rozstrzygnięcia prze-
targu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przy-
padku wygrania przetar-
gu powoduje przepadek 
wadium. Komórka będą-
ca przedmiotem przetar-
gu jest wolna od obcią-
żeń na rzecz osób trze-
cich. Komórka udostęp-
niona będzie dla wszyst-
kich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 29 
kwietnia 2022 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1015. 
Szczegółowych informa-
cji związanych z przetar-
giem można uzyskać te-
lefonicznie dzwoniąc pod 
nr 74 8560542. Zastrze-
ga się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym in-
formacja o takiej decyzji 
podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką za-
stosowano do ogłosze-
nia o przetargu. 

Komórka gospodarcza – Rynek w Strzegomiu

 
 

W programie:   
 

 

• godz. 19.00 wykład prof. dr. hab. Eugeniusza Cezarego Króla 
pn. Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu  
w Niemczech 1919-1945  

• godz. 20.15; 21.00 projekcje filmu o historii KL Gross-Rosen 

• godz. 20.45; 21.30 nocne zwiedzanie z przewodnikiem terenu 
byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i kamieniołomu 

• od godz. 22.30 zwiedzanie Muzeum Gross-Rosen online  
www.gross-rosen.eu 

 

MUZEUM GROSS-ROSEN  
W ROGOŹNICY 

 
ZAPRASZA NA 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -  

NOC 
MUZEÓW 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -  

14.05.2022 

19.00 – 22.30 

Rogoźnica 
ul. Ofiar Gross-Rosen 26 

 

Gmina Strzegom
Tereny do zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową
w obrębach Śródmieście Nr 3 oraz Grabina Nr 5
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