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Takiego show jeszcze 
w Strzelinie nie było

Strzelińska przychodnia liderem

W niedzielę, podczas oficjalnej części obchodów Świę-
ta Patrona Strzelina Michała Archanioła, ogłoszono wy-
niki  Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Rywalizacja była zacięta Zwiedzali kopalnię ĆWIERĆ WIEKU ORKIESTRY DĘTEJ
Istnieją  od  25  lat.  Na  swoim  koncie  mają  mnóstwo  wy-

stępów  zarówno  na  uroczystościach  gminnych,  jak  również 
międzynarodowych.  Strzelińską Orkiestrę Dętą można  było 
zobaczyć  także w  telewizji Polsat, w popularnym  serialu pt. 
„Świat według Kiepskich”.

Dwudniowe Święto 
Patrona Strzelina 

Michała Archanioła 
zdominował widowiskowy 

koncert Dody. 
Mnóstwo pirotechniki, 
spektakularne kreacje 

i spora widownia. 
Co ciekawe był to ostatni 

występ Dody 
z zespołem Virgin.

Spory tłum ustawił się przy barierkach, 
gdy Doda wyszła podpisywać autografy...  

oczywiście nie zabrakło wspólnych zdjęć
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

wydarzeniom w gminie Strzelin. 
Informuje o pracy urzędu oraz jednostek podległych gminie.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
Zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych 
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

W  poprzednim  numerze 
„Nowin  Strzelińskich”  pisali-
śmy o powstaniu nowej  alejki 
na cmentarzu w Dankowicach 
administrowanym  przez  Cen-
trum  Usług  Komunalnych 
i  Technicznych  w  Strzelinie. 
Jednostka  w  ostatnim  czasie 
zrealizowała  kolejną  „cmen-
tarną”  inwestycje.  Tym  razem 
na zlecenie CUKiTu firma Ka-
zimierza  Dłubacza  z  Żelowic 
wykonała  alejkę  oraz  wjazd 
na  cmentarz  w  Nowolesiu. 
Koszt  inwestycji  wyniósł  19 
tys.  zł. - Planujemy jeszcze 
stworzenie dodatkowego 
wjazdu na nekropolię, z któ-
rego będzie korzystać firma 
wywożąca odpady oraz fir-
my kamieniarskie – tłuma-
czy kierownik CUKiT Ryszard 
Piestrak. 

RED Na cmentarzu w Nowolesiu wykonano nową alejkę

Na  Osiedlu  Wschodnim 
w  Strzelinie  niedawno  roz-
poczęły  się  dwie  inwestycje 
drogowe.  Na  przebudowę 
ulicy  Kochanowskiego  i  ko-
lejny etap prac na ulicy Galla 
Anonima  (do  skrzyżowania 
z ul. Gabrieli Zapolskiej), nie-
cierpliwie czekali mieszkańcy. 
Wykonawcą  inwestycji,  wy-
łonionym  w  ramach  prze-
targu  nieograniczonego, 
jest  Przedsiębiorstwo  Ro-
bót  Drogowo-Mostowych 
z  Brzegu.  Zgodnie  z  umo-
wą prace o wartości ponad 
414 tys. zł powinny zakoń-
czyć  się  w  grudniu.Zakres 
zadania obejmuje m.in. wy-
konanie  nawierzchni  bitu-
micznej  i  kanalizacji  desz-
czowej.  Warto  podkreślić, 
że  Gmina  Strzelin  syste-

Trwają prace przy ul. Kochanowskiego w Strzelinie

Lokalne  przedsiębior-
stwo    Globistic    zakończy-
ło    remont  drogi  gminnej 
w  Biedrzychowie  położonej 
w  pobliżu  świetlicy. O  reali-
zację  zadania  mocno  zabie-
gali mieszkańcy, którzy prze-
znaczyli  na  ten  cel  9  tys.  zł 
z funduszu sołeckiego. W ra-
mach  inwestycji,  o  wartości 
ponad  34  tys.  zł,  wykonano 
podbudowę  z  mieszanki  ka-
miennej  oraz  nawierzchnię 
bitumiczną. Pobocza uzupeł-
niono kamiennym tłuczniem. 

RED  Droga w Biedrzychowie została wyremontowana

We wrześniu 2019 roku Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie uruchomił system SEGREGO, 
który umożliwia mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru od-
padów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach wywozu śmieci czy płat-
nościach. Zachęcamy do korzystania z aplikacji, a po więcej informacji zapraszamy na naszą 
stronę www.strzelin.pl.

RED

Znane  czasopismo  sa-
morządowe  „Wspólnota” 
niedawno  ogłosiło  wyniki 
rankingu  wydatków  inwesty-
cyjnych  polskich  samorzą-
dów. Ranking obejmował lata 

Zakończyły się prace zwią-
zane z konserwacją gmin-
nego rowu przy dolnym 
stawie w Białym Kościele, 
a 26 września odebrano 
inwestycję.  

Prace  polegały  głównie 
na odmuleniu,  ścinaniu  i kar-
czowaniu  gęstych  krzaków 
oraz  podszycia,  plantowa-
niu  skarp  i  korony  nasypów, 
a  także  wykonaniu  faszyny, 
darniowaniu  skarpy  oraz  ob-
siewie rowu. Wartość zadania 
wyniosła  51  194  zł,  a  część 
kosztów ok. 20 000 zł pokryła 
dotacja  pozyskana  z  budżetu 
Województwa  Dolnośląskie-
go.  Udrożnienie  rowu  bar-
dzo  ułatwi  przepływ  wody 
przy  dolnym  stawie.  Oprócz 
tej  głównej  korzyści  warto 
dodać,  że  realizacja  zadania 
przyczyniła  się  do  uporząd-
kowania  terenu bezpośrednio 
przylegającego  do  Ośrodka 
Wypoczynkowego  „Nad  Sta-
wami” w Białym Kościele. 

RED

Bądź na bieżąco! 
Zamów powiadomienia o wywozie śmieci

Strzelin w pierwszej 50

Jest 
inwestycyjny 

progres

Ułatwi przepływ 
i poprawi 

otoczenie ośrodka
BIAŁY KOŚCIÓŁ

Mieszkańcy się doczekali 

matycznie  inwestuje  w  po-
prawę  nawierzchni  dróg 
na terenie Osiedla Wschod-
niego w Strzelinie. W ostat-
nich  latach  kompleksowo 
przebudowano  m.in.  ulicę 
Moniuszki, Długosza, Reja 

a  dzięki  przyznanemu  do-
finansowaniu  z  Funduszu 
Dróg  Samorządowych  już 
w  najbliższym  czasie  nasz 
samorząd  wyremontuje  
ulice  -  Marii  Konopnickiej 
i Brzegową.

RED 

KONIEC REMONTU W BIEDRZYCHOWIE
BIEDRZYCHÓW

Nowa alejka na cmentarzu 
NOWOLESIE

2016-2018,  a  Strzelin  trady-
cyjnie sklasyfikowano w kate-
gorii 267 miast powiatowych. 
Twórcy  rankingu  przeanali-
zowali  wydatki  inwestycyjne 
wszystkich polskich samorzą-
dów  i  przeliczyli  je  na  jedne-
go mieszkańca. W przypadku 
Strzelina  jest  to  762,81  zł. 
To  dało  naszemu  samorzą-
dowi  49  miejsce  a  Strzelin 
wyprzedził  w  rankingu  np. 
Dzierżoniów  (66), Nysę  (86), 
Oleśnicę  (90),  Brzeg  (109), 
Milicz  (128),  Kłodzko  (155) 

i  Ząbkowice  Śląskie  (215). 
Nieco wyżej od Strzelina skla-
syfikowano  sąsiednią  Oławę 
(46), a pierwsze miejsce w kate-
gorii miast powiatowych zajęły 
dolnośląskie Polkowice. Warto 
podkreślić,  że  nasz  samorząd 
odnotował  progres w  stosun-
ku do poprzednich rankingów, 
co  pokazuje,  że  gmina  inwe-
stuje i się rozwija.

RED
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Pod koniec września ruszy-
ły szczepienia seniorów prze-
ciwko grypie, które już trady-
cyjnie realizuje nasza miejska 
przychodnia (PZLA). Dodaj-
my,  że  szczepienia  są  wyko-
nywane w ramach gminnego 
programu,  za  który  nasz  sa-
morząd  otrzymał  niedawno 
prestiżowe wyróżnienie. 
Realizowany od 2018 roku  

trzyletni  program  pn.:  „Pro-
gram  szczepień  profilaktycz-
nych przeciw grypie dla osób 
w wieku 65 lat i powyżej z te-
renu  Miasta  i  Gminy  Strze-
lin”  zyskał  uznanie  Fundacji 
Nadzieja  dla  Zdrowia,  któ-
ra  organizuje  Ogólnopolski 
Program  Zwalczania  Grypy 
i co roku nagradza samorzą-
dy realizujące programy zdro-
wotne w dziedzinie profilak-
tyki. W tym roku, w uznaniu 

Na  łamach  naszej  gazety 
postanowiliśmy  przybliżyć 
wszystkie  etapy  zmierzają-
ce  do  wykonania  inwestycji 
związanej z odbudową zbior-
nika  ppoż.  i  przepustu  dro-
gowego  ulicy  Akacjowej. 
Przypomnijmy,  że  koniecz-
ność  odbudowy  przepustu 
drogowego  została wymuszo-
na  zawaleniem  muru  oporo-
wego/ścianki  czołowej  z  ka-
mienia granitowego łamanego 
oddzielającego  nasyp  drogo-
wy  od  zbiornika  wodnego. 
Zbiornik  w  obecnym  stanie, 
z  uszkodzoną  zastawką  pię-
trzącą  w  zbiorniku  wody,  ma 
bardzo ograniczone możliwo-
ści  przejęcia wód opadowych. 
Jezdnia na długości muru opo-
rowego  z  masy  bitumicznej 
wymaga  wzmocnienia.  Mając 
na względzie zapewnienie bez-
pieczeństwa  uczestnikom  ru-
chu drogowego, zdecydowano 
się  na  zamknięcie  fragmentu 
ulicy Akacjowej i poprowadze-
nie  objazdu  wyremontowaną 
w roku bieżącym ulicą Dębo-
wą.  W  tym  celu  opracowano 
i  zatwierdzono  odpowiedni 

Dyplomy wręczała stypendystom burmistrz Dorota Pawnuk

Stypendystów uhonorowano za wyniki w nauce oraz sportowe i artystyczne osiągnięcia

Jedenaście klubów i  or-
ganizacji sportowych 
otrzyma dotację z  gminy 
Strzelin. W  ramach kon-
kursu pn. „Umożliwienie 
dzieciom, młodzieży i do-
rosłym uprawiania sportu 
i udziału we współzawod-
nictwie sportowym jako 
formie aktywności fizycz-
nej w  klubach sporto-
wych działających na  te-
renie gminy, w  różnych 

Kolejne pieniądze dla naszych sportowców 

Jedenaście klubów i organizacji sportowych otrzyma dotację z gminy Strzelin. W ramach 

konkursu pn. „Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału 

we współzawodnictwie sportowym jako formie aktywności fizycznej w klubach sportowych 

działających na terenie gminy, w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych” 

rozdysponowano prawie 100 tys. zł. 

Niedawno komisja konkursowa, powołana przez burmistrz Dorotę Pawnuk, oceniła złożone wnioski i

zaproponowała podział środków. Poniżej publikujemy wykaz  organizacji, którym przyznano dotację.

1. LKS Gromnik Kuropatnik 5 000 zł

2. UKS „Butterfly” 8 000 zł

3. Terenowy Klub Sportowy „Granit” 6 800 zł

4, Ognisko „Jastrząb” TKKF 3 500 zł

5. Klub Sportowy „Strzelinianka” 34 500 zł

6. Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team” 2 100 zł

7. Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS 20 300 zł

8. Klub Sportowy Boi Team Jiu Jitsu 2 000 zł

9. „Boxing Klub Strzelin” 2 500 zł

10. UKS Feniks 4 800 zł

11. LKS „Brożec” 10 300 zł

RED

Kierowcy nie mogą się doczekać

Gmina wyłania wykonawcę 
Mamy dobrą wiadomość dla osób korzystających z ul. Akacjowej w Gęsiń-
cu, które po  poważnym uszkodzeniu odcinka drogi muszą od  kilku mie-
sięcy jeździć objazdem poprowadzonym przez ul. Dębową. Ta uciążliwość 
wkrótce się skończy, bo gmina właśnie wyłania wykonawcę inwestycji. 

GĘSINIEC projekt organizacji ruchu. Ko-
nieczne  było  również  przeka-
merowanie  kolektora  odpro-
wadzającego wody  deszczowe 
w  celu  stwierdzenia  zakresu 
powstałych zniszczeń.  
Następnie  zlecono  upraw-

nionemu projektantowi wyko-
nanie niezbędnej dokumentacji 
technicznej wraz  kosztorysem 
inwestorskim  i  specyfikacjami 
technicznymi wykonania  i od-
bioru robót budowlanych. Wy-
cena  sporządzona  przez  pro-
jektanta  pokazała,  że  wartość 
robót budowlanych przekracza 
30.000  euro  netto, w  związku 
z czym zgodnie z ustawą Pra-
wo  Zamówień  Publicznych 
magistrat  był  zobowiązany 
do  ogłoszenia  postępowania 
przetargowego,  które  rów-
nież  wymaga  czasu.  Mając 
na względzie,  że  zadanie  nie 
było planowane do realizacji, 
a  zostało  wymuszone  sytu-
acją losową, samorząd musiał  
wygospodarować  niezbędne 
środki  finansowe  na  ten  cel, 
tak żeby jeszcze w roku bieżą-
cym wykonać  przedmiotowe 
prace. Okazało się, że znale-
zienie  190  tys.  zł    w  trakcie 
roku  budżetowego  nie  było 

łatwe.  Tym  bardziej,  że  od 
września  samorząd  musiał 
wygospodarować  w  budże-
cie    pół  miliona  złotych  na 
podwyżki  dla  nauczycieli,  a 
subwencja  oświatowa pokry-
ła  niewielką  część  kosztów. 
To  się  jednak  udało  i  Rada 
Miejska  Strzelina  z  końcem 
sierpnia  przyjęła  stosowną 
zmianę uchwały budżetowej, 
która  umożliwiła  ogłoszenie 
przetargu  nieograniczonego 
zmierzającego do wyłonienia 
wykonawcy  robót  budowla-
nych.  25  września  nastąpiło 
otarcie ofert złożonych w ra-
mach  przetargu  nieograni-
czonego. Wpłynęły  3  oferty, 
ale procedura wyboru wyko-
nawcy,  w  momencie  składu 
gazety,  jeszcze  nie  została  
zakończona. Zgodnie ze Spe-
cyfikacją  Istotnych  Warun-
ków Zamówienia termin wy-
konania  zadania ustalono do 
29  listopada bieżącego  roku. 
Złożone  oferty  zamykają  się 
w przedziale od 367.484,64 zł 
do  168.569,04  zł.  Dokładną 
wartość  inwestycji  poznamy 
po weryfikacji  ofert  i  podpi-
saniu umowy.

RED

Gmina nagrodzona za program „grypowy”

Szczepimy seniorów
dla zasług na rzecz szerzenia 
profilaktyki  grypy  oraz  za 
trud  wkładany  w  realizację 
ważnych  zadań  z  zakresu 
promocji  ochrony  zdrowia, 
naszej  gminie    przyznano 
tytuł  „Nowego Lidera w  za-
kresie  profilaktyki  grypy”. 
Statuetkę odebrała burmistrz 
Dorota Pawnuk, podczas „XI 
Debaty  ekspertów  Flu  Fo-
rum 2019”,  która  odbyła  się 
10 września w Sejmie RP. Ce-
lem  debaty  było  budowanie 
świadomości  Polaków  w  za-
kresie zagrożeń wynikających 
z grypy i jej powikłań. Warto 
podkreślić,  że  sezon  szcze-
pień 2019/2020 jest wyjątko-
wy,  bo  z  przyczyn  niezależ-
nych  od  naszego  samorządu 

rozpoczął  się  nieco  później. 
Stało  się  tak  ze  względu 
na  opóźnienia  w  ogłoszeniu 
szczepów  szczepionkowych 
przez  Światową  Organizację 
Zdrowia (WHO). Warto pod-
kreślić, że szczepienia są bez-
płatne dla tych mieszkańców 
miasta  i  gminy  Strzelin,  któ-
rzy ukończyli  65  lat. Gorąco 
zachęcamy  naszych  senio-
rów do skorzystania z okazji 
i przyjęcia szczepionki, która 
pomoże  ustrzec  się  przed 
tą  bardzo  niebezpieczną  dla 
osób starszych chorobą. War-
to  pamiętać,  że  szczególnie 
groźne  są  powikłania,  które 
mogą  doprowadzić  nawet 
do śmierci.

RED

Kolejne pieniądze dla 
naszych sportowców 

dyscyplinach sportowych 
i kategoriach wiekowych” 
rozdysponowano prawie 
100 tys. zł. 
Niedawno komisja kon-
kursowa, powołana przez 
burmistrz Dorotę Paw-
nuk, oceniła złożone 
wnioski i  zaproponowała 
podział środków. Poniżej 
publikujemy wykaz  or-
ganizacji, którym przy-
znano dotację.

RE

Najlepsi z najlepszych 99 wspaniałych
W środę, 25 wrze-
śnia w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury 
bardzo uroczyście 
uhonorowano lau-
reatów stypendiów 
naukowych, sporto-
wych i artystycznych. 

Pamiątkowe  dyplomy,  po-
twierdzające  przyznanie  sty-
pendiów  Burmistrza  Miasta 
i  Gminy  Strzelin  w  wyso-

kości  500  zł  otrzymało  99 
uczniów  uczęszczających 
do  szkół  prowadzonych 
przez nasz gminny samorząd. 
Nagrodzonym  pogratulowa-
li,  życząc  im wielu kolejnych 
sukcesów:  burmistrz Dorota 
Pawnuk,  wiceprzewodniczą-
ca  Rady  Miejskiej  Strzelina 
Elżbieta  Kasprzyszak,  prze-
wodniczący  komisji  odpo-
wiedzialnej m.in. za edukację 
-  Damian  Serwicki,  a  także 
dyrektorzy  naszych  szkół. 
Szefowa  gminy  Strzelin  po-
gratulowała  również  rodzi-
com uczniów,  którzy  bardzo 
licznie  zapełnili  salę widowi-
skową.  Stypendia  za  sukcesy 
w  nauce  w  roku  szkolnym 
2018-2019  otrzymało  -  80 
osób, za osiągnięcia sportowe 
- 16, a artystyczne - 3. Dodaj-
my,  że  wydarzenie  sprawnie 
poprowadziła  nowa  gminna 
inspektor oświaty Agata Bar-
tulica, a organizatorzy zadbali 
o  krótką  część  artystyczną, 
którą był występ utalentowa-
nej Leny Wlazłowskiej.

RED
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Przedstawiamy harmono-
gram odbioru odpadów 
wielkogabar ytow ych. 
Tradycyjnie już odpady 
będą musiały być wysta-
wione przed posesję, naj-
później do  godz. 6 rano, 
w  dniu zbiórki. Przypo-
minamy, że  odpady zu-
żytego sprzetu RTV i AGD 
powinny być kompletne. 
Akcja jest dedykowana 
dla mieszkańców naszych 
sołectw, a  mieszkańcom  
Strzelina przypominamy, 
że  mogą na  bieżąco od-
dawać odpady do PSZOK. 
Od  kilku miesięcy funk-
cjonuje też „Taxi odpa-
dowe”, w  ramach któ-
rego CUKiT świadczy 
usługi transportu od-
padów z  nieruchomości 
do strzelińskiego PSZOK - 
u. Warto przy okazji przy-
pomnieć, że  PSZOK przy 
ulicy Oławskiej działa we 
wtorek i  sobotę  od  9:00 
- 14:00 oraz w  czwartek 
od 12:00 do 17:00.

RED

Zbiórka 
wielkogabarytów

We wtorek, 1 października w The Warsaw Spire 
burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk wzięła udział 
w  konferencji  pt.  „e-zdrowie  w  Polsce.  Czas  li-
derów,  wyzwań  i  szans”,  organizowanej  przez 
Dziennik Gazetę Prawną, Ministerstwo Zdrowia 
i  Centrum  Systemów  Informacyjnych  Ochro-
ny  Zdrowia.  Podczas  panelu  dyskusyjnego    pn. 
„Miejsce  samorządów w  cyfrowej  rewolucji  sys-
temu  lecznictwa”  szefowa  gminy  opowiedziała 
o  działaniach  podejmowanych  przez  strzelińską 
przychodnię. To właśnie  za  te  działania w dzie-
dzinie  e-zdrowia,  a  w  szczególności  za  e-recep-
ty,  gmina  Strzelin  otrzymała  Nagrodę  Specjalną 
i  I  miejsce  w  kategorii  Samorządy,  gminy miej-
sko-wiejskie  oraz  tytuł  Lidera  e-zdrowia  2019. 
-  Serdecznie dziękuję Dyrektorowi PZLA 
Norbertowi Rabie i całej załodze przychodni. 
To wasza zasługa – kwituje Dorota Pawnuk.

RED

Strzelińska przychodnia liderem

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk odebrała nagrodę z rąk wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego

Największe  literackie  wy-
darzenie  roku powiatu  strze-
lińskiego zaczęło się od spo-
tkania    z Marcinem Mortką, 
twórcą    znanego  i  lubianego 
przez  dzieci,  przesympa-
tycznego  wikinga  Tappiego. 
Jego  opowieści  o  skrzatach, 
smokach,  trollach    i  innych 
dziwnych  stworzeniach 
słuchało  się  naprawdę  wy-
śmienicie.  Na  koniec  gość 
zafundował dzieciom niespo-
dziankę  –  przedpremierowy 
pokaz  jednego  odcinka  se-
rialu  animowanego  opartego 
na  opowieściach  o  Tappim. 
Tak  szczodrze  obdarowane 
dzieciaki,  rozstając  się  z  au-
torem,  koniecznie  chciały 
utrwalić  te  miłe  chwile.  Nie 
zabrakło więc próśb o  auto-
graf   i  wspólne  pamiątkowe 
zdjęcia.  Następnie  strzeliń-
ska  pisarka  Marta  Szloser 
zbudowała  z  uczestnikami 
warsztatów okruszkowe mia-
sto.  Wznoszenie  miasta  dla 
Okruszków  z  materiałów 
recyklingowych sprawiało ra-
dość tworzenia nie tylko dzie-
ciom,  ale  też  ich  dorosłym 
opiekunom.  Oczywiście  nie 
mogło  zabraknąć  bohatera 
jej  książek  –  zabawnego  psa 
Knedla.   Kolejny pochodzą-
cy  ze  Strzelina  twórca  -  Sła-

Masterton, 
Orbitowski i inni... Literackie wydarzenie roku

Spotkania autorskie 
z wybitnymi pisarzami, 
atrakcyjne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, kolejki 
po autografy i świetnie 
wyposażone stoiska 
z książkami. Tak w tele-
graficznym skrócie moż-
na przedstawić II edycję 
Strzelińskiego Festiwalu 
Literatury, która odbyła 
się 21 września, w Strze-
lińskim Ośrodku Kultury. 

womir  Kiełbus 
zabrał  młodych 
w  świat  komik-
sów.  Do  Strze-
lina  powrócił 
po ponad 40-let-
niej  nieobecno-
ści  i  był  to  nie-
wątpliwie powrót 
w  świetnym 
stylu.  Sławomir 
Kiełbus  jest  au-
torem  rysunków 
s a t y r y c z n y ch 
oraz  komiksów, 
znanym  nie  tyl-
ko  starszym 
odbiorcom,  ale 
–  w  szczegól-
ności  za  sprawą 
serii  o Gwidonie 
-  również  dzie-
ciom.  Ostatnio 
jego  popular-
ność  w  tej  gru-
pie  wiekowej 
jeszcze  wzrosła, 
bo  to  właśnie 
dzięki  jego  ry-
sunkowej  sprawności  ożyły 
postaci  Kajko  i  Kokosza. 
Potem,  dzieci  błysnęły  wła-
sną  kreatywnością,  tworząc 
wizerunki  kolejnych  postaci, 
a  nawet  wkomponowując  je 
w narracyjne scenki. 
Blok  spotkań  autorskich 

otworzył  Maciej  Bielawski, 
którego  solidnie  przepytał 
inny  pisarz  –  pomysłodawca 
oraz współorganizator  strze-
lińskiego  festiwalu  Tomasz 
Duszyński.  Rozmawiano 
o bardzo ciekawym  i dobrze 
przyjętym  przez  czytelników 
zbiorze  opowiadań.  Na-
stępnie  scenę  zdominowali 
lokalni  twórcy,  a  spotkanie 
poprowadziła  z  tradycyjną 
brawurą  i  ekspresją  dyrektor 
Miejskiej  i  Gminnej  Biblio-
teki  Publicznej  Maria  Tyws.  
Jej gośćmi byli: poetka Mirka 

Szychowiak,  pisarka  Alicja 
Masłowska-Burnos,  która 
niedawno wydała kolejną po-
wieść „Dojrzałość wzruszeń” 
oraz Tomasz Duszyński, któ-
rego  retrokryminał  „Glatz” 
przebojem wdarł się do gro-
na  najciekawszych  pozycji 
tego  gatunku.  Skład  przepy-
tywanych  autorów  uzupełnił 
wspomniany  wcześniej  ilu-
strator  i  rysownik  Sławomir 

Kiełbus 
Sporą  publi-

kę  zgromadziło 
spotkanie  autor-
skie  ze  znaną 
pisarką i dzien-
nikarką  Joanną 
L amp a r s k ą , 
która  w  Strze-
linie  i  regionie 
ma  wielu  czy-
telników.  Tym 
razem  autor-
ka  skupiła  się 
na  swojej  naj-
nowszej  książce 
pt.  „Imperium 
małych  pie-
kieł”.  Kolej-
nym  punktem 
było  spotkanie 
ze  znanym  tre-
nerem  i  komen-
tatorem  piłkar-
skim  Andrzejem 
Strejlau  oraz 
autorem  książki 
„On.  Strejlau” 
Jerzym  Chro-
mikiem. Tak jak 
się  tego  można 
było  spodzie-
wać  rozmowę 

zdominował  trener  Strejlau, 
który  jest niezrównanym ga-
wędziarzem.  Jak  zażartował 
Jerzy  Chromik,  sympatyczny 
Pan  Andrzej  ma  na  spotka-
niach  autorskich  ponad  90 
procent  posiadania mikrofo-
nu. Strejlau bardzo zajmująco 
i  barwnie  opowiadał  m.in.  
o swoim dzieciństwie, a także 
o współpracy z legendarnym 

 Łukasz Orbitowski ma w Strzelinie wielu czytelników

trenerem Kazimierzem Gór-
skim.  Wspominał  też  swoje 

zagraniczne  wojaże, 
a jego liczne anegdoty 
wielokrotnie  rozba-
wiły publiczność. Za-
bawnych  momentów 
nie  zabrakło  również 
podczas  spotkania 
z  kolejnym  pisarzem, 
którym  był  Łukasz 
Orbitowski,  znany 

m.in.  z  głośnej  książki  pt. 
„Kult”,  opisującej  zjawisko 
rzekomych  słynnych  oław-
skich  objawień.  Do  pisarza, 
po  spotkaniu,  ustawiła  się 
długa kolejka uczestników fe-
stiwalu.  Były  autografy  i  pa-
miątkowe  zdjęcia.  Niekwe-
stionowaną gwiazdą wieczoru 
był jednak słynny brytyjski pi-
sarz  Graham Masterton, któ-
ry już po raz kolejny zagościł 
w  Strzelinie.  Znany  przede 
wszystkim  z  kultowych  po-
wieści grozy autor opowiadał 
m.in.  o  swojej  współpracy 
z  wołowskim  zakładem  kar-
nym i konkursie na więzienną 
twórczość  literacką.  Po  za-
kończeniu  spotkania Master-
ton długo podpisywał książki 
i  fotografował  się  ze  swoimi 
fanami.  Rozmowy  z  Łuka-
szem Orbitowskim  i  Graha-
mem Mastertonem  przepro-
wadził  Tomasz  Duszyński.  
Warto podkreślić, że podczas 
festiwalu  nie  zabrakło  do-
brze  wyposażonych  stoisk 
z  książkami.    Te  zapewniły: 
wydawnictwo  SQN,  Asia-
-Press,  Książkowe  Klimaty, 
Paperback.  W  organizację 
drugiej  i  bardzo  udanej  edy-
cji  Strzelińskiego  Festiwalu 
Literatury    zaangażowali  się 
m.in.  Tomasz  Duszyński 
wraz  z  rodziną,  Burmistrz 

Współorganizatorzy festiwalu z wybitnym pisarzem Grahamem Mastertonem (drugi 
od lewej)

 Gościem festiwalu był trener Andrzej 
Strejlau

W warsztatach ze Sławomirem Kiełbusem uczestniczyło wielu 
młodych mieszkańców Strzelina

Miasta  i  Gminy  Strzelin,  
Miejska  i  Gminna  Bibliote-
ka  Publiczna  w  Strzelinie, 
Strzeliński  Ośrodek  Kultury 
oraz  Rozczytana  Aglomera-
cja i Hotel Maria. Patronatem 
medialnym  objęły  festiwal: 
Nowiny  Strzelińskie  i  Słowo 
Regionu Strzelińskiego, a po-
mocy w promocji wydarzenia 
udzieliły  też:  Radio  Opole 
i Radio Wrocław. 

RED
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

Impulsem  do  akcji  stał  się 
problem  stałego  i  bardzo nie-
pokojącego  wzrostu  wytwa-
rzanych  odpadów  z  tworzyw 
sztucznych, w  tym opakowań.  
Ich  problematyczne  zagospo-
darowanie  oraz  praktycznie 
wykluczone samounicestwienie 
w  środowisku  stwarza  olbrzy-

Strzeliński samorząd od  lat konsekwentnie przygotowuje 
nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wśród uchwalonych w sierpniu  i wrześniu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego znalazły się oczekiwane 
przez mieszkańców nowe miejscowe plany dla Gęsińca i Gościę-
cic. Pozwolą one zarówno na realizację inwestycji  publicznych, 
jak i prywatnych. W najbliższym czasie Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin skieruje pod obrady Rady Miejskiej Strzelina także nowy 
plan  dla Kuropatnika. Warto  przypomnieć,  że  wszystkie miej-
scowe plany są na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
strzelin.e-mapa.net. Każdy  zainteresowany może  się  tam zapo-
znać zarówno z rysunkiem planu, jak i ustaleniami szczegółowy-
mi. Posługując się numerem nieruchomości możemy dowiedzieć 
się jakie ustalenia obowiązują dla wskazanej działki. Zachęcamy 
do korzystania z tej platformy.

RED

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zaprasza mieszkańców gminy, zainteresowanych uzyskaniem dotacji (m.in. na: wymianę nieekologicznych 
urządzeń grzewczych lub zakup nowych źródeł ciepła, docieplenie budynku oraz zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), na bezpłatne 

konsultacje indywidualne, które odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie w Referacie Ochrony Środowiska (dawna siedziba Straży Miej-
skiej ) 7 października 2019 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 (z przerwą o godz. 12:00-12:30). Spotkanie konsultacyjne dotyczyć będzie pomocy 
w zakresie składania wniosków na działania termomodernizacyjne i wymianę pieców w domach  jednorodzinnych w ramach programu rządowe-
go „Czyste Powietrze” oraz informacji o  programie dopłat  „Mój Prąd”- do instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo dla zainteresowanych udzielana 

będzie informacja o możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej (odpis od podatku przez max. 6 lat).
Konsultacji będzie udzielać Piotr Ner - Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

RED

1. Uchwała nr XII/151/19 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego dla części Mikoszowa.
2. Uchwała nr XII/152/19 w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego dla części Pławnej.
3. Uchwała nr XII/153/19 w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gęsinca – 
część I.
4. Uchwała nr XII/154/19 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części Karszowa.
5. Uchwała nr XII/155/19 w sprawie uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla części Górca.
6. Uchwała nr XII/156/19 w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej Strzelina nr XXIII/301/16 z 28 czerwca 2016 roku 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelin oraz wa-
runków i zasad korzystania z tych obiektów.
7.  Uchwała  nr  XII/157/19  w  sprawie  zmiany  uchwały 

Nr  XI/143/19  Rady Miejskiej  Strzelina  z  27  sierpnia  2019 
r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  VII/85/15  Rady Miejskiej 
Strzelina z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie 
miasta Strzelina jednostek pomocniczych – osiedli.
8.  Uchwała  nr  XII/158/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie.

Publikujemy wykaz uchwał podjętych 
na wrześniowej, XII sesji Rady Miejskiej 
Strzelina. Z ich treścią można się zapoznać 
na stronie biuletynu informacji publicznej 
gminy Strzelin.

9.  Uchwała  nr  XII/159/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na  wydzierżawienie  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy 
Strzelin – cz. dz. nr 250 AM 35 obręb Strzelin.
10.  Uchwała  nr  XII/160/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na  wydzierżawienie  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy 
Strzelin – dz. nr 12/13 AM 23 obręb Strzelin.
11.  Uchwała  nr  XII/161/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na  nieodpłatne  nabycie  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia 
Rolnictwa Oddział  Terenowy we Wrocławiu  nieruchomości 
gruntowej, położonej w Strzelinie – dz. nr 9 AM 25.

12.  Uchwała  nr  XII/162/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego i dzier-
żawy gruntów na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i umów dzierżawy.
13.  Uchwała  nr  XII/163/19  w  sprawie  wyrażenia  zgo-

dy  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  lokali  użytkowych 
na okres 3 lat.
14.  Uchwała  nr  XII/164/19  zmieniająca  uchwałę  nr 

IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały bu-
dżetowej Gminy Strzelin na rok 2019.
15.  Uchwała  nr  XII/165/19  zmieniająca  uchwałę  Nr 

IV/40/18 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Strzelin.

RED

Nowe miejscowe plany

Ekologiczna torba zamiast foliówek

Strzelin dla środowiska
Kilka tysięcy bezpłatnych toreb ekologicznych tra-
fi wkrótce do  mieszkańców miasta i  gminy Strzelin. 
Będzie to  pierwszy wymierny efekt  akcji „Strzelin 
dla Środowiska”, która  jest autorskim pomysłem 
strzelińskiego magistratu na  włączenie się w  ogól-
noświatowe kampanie nawołujące do  ograniczania 
wytwarzania odpadów, powstrzymania zmian klima-
tycznych oraz troski o  dobro Ziemi. Torby powstały 
dzięki wsparciu kilku lokalnych przedsiębiorstw.

mie zagrożenie dla środowiska 
naturalnego.  Przygotowanie 
lnianych toreb na zakupy i  ich 
nieodpłatne  rozprowadze-
nie  wśród  mieszkańców  ma 
na  celu  promowanie  ekolo-
gicznych postaw podczas zaku-
pów, poprzez wyeliminowanie, 
a  przynajmniej  minimalizację 

opakowań z folii i plastiku. 
Zaproponowana  formuła 

współfinansowania tego przed-
sięwzięcia,  została  skierowana 
pilotażowo do ok. 40 podmio-
tów  gospodarczych  z  miasta 
i  gminy  Strzelin.  Spotkała  się 
z  zaskakująco  pozytywnym 
odzewem. Magistrat ma  już sy-
gnały od kolejnych firm, które 
również  będą  zainteresowane 
wzięciem  udziału  w  przedsię-
wzięciu.  W  przypadku  zainte-
resowania mieszkańców gmina 
Strzelin  planuje  uruchomienie 
kolejnych edycji akcji „Strzelin 
dla Środowiska”. 
Do  akcji  przyłączyło  się  6 

lokalnych  firm,  co  pozwoliło 

na wyprodukowanie 4  tysięcy 
ekologicznych lnianych toreb, 
w czterech  różnych wzorach. 
Udział w sfinansowaniu akcji , 
oprócz gminy Strzelin, wzięły 
takie lokalne przedsiębiorstwa 
jak:  Piekarnia  Hert,  Spółka 
Quick-Mix,  Antolin  Silesia, 
Fizjo-Med,  Eco  Line  Tusze 
i  Tonery,  Gospodarczy  Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie.
Torby  ekologiczne  będą 

już wkrótce sukcesywnie dys-
trybuowane  zarówno  przez 
firmy  biorące  udział  w  akcji, 
jak  również  Urząd  Miasta 
i Gminy Strzelin.   Torby  tra-
fią  do  klientów  urzędu  do-
konujących    opłat  za  odpady 

komunalne  oraz    będą  do-
stępne w Centrum  Informacji 
Turystycznej,  które  mieści  się 
w  budynku  dworca  kolejowe-
go.   Będą też rozdawane pod-
czas gminnych  wydarzeń i im-
prez  gminnych  np.  lokalnych 
jarmarków.  Pierwsze  torby 
zostały  już wręczone  radnym 
podczas  wrześniowej  sesji 
Rady Miejskiej Strzelina. Wło-
darze naszej gminy oraz urzęd-
nicy  strzelińskiego  magistratu 
bardzo  liczą  na  to,  że  akcja 
spotka się z zainteresowaniem 
i przychylnością mieszkańców, 
a  torby  będą  konsekwentnie 
wykorzystywane  podczas  co-

dziennych zakupów. - Chcemy 
w ten sposób włączyć się we 
wspólną troskę o przyszłość 
kolejnych pokoleń i po-
wstrzymać postępującą de-
gradację środowiska natu-
ralnego. Ideą jest, aby hasło 
„Strzelin dla Środowiska” 
promowało w przyszłości 
wszystkie akcje ekologiczne 
i wydarzenia, organizowane 
przez strzeliński magistrat 
lub jednostki organizacyjne 
gminy –  informuje  Magda-
lena  Kaczmarek,  Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska 
w UMiG Strzelin. 

RED

„Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd” 
konsultacje dla mieszkańców  
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W czwartek,  19 września 
w sali widowiskowej Strze-
lińskiego  Ośrodka  Kultu-
ry  odbyła  się  konferencja 
mediacyjna  pn.  „Mediacje 
rodzinne  i  wśród  nielet-
nich”.  Wydarzenie  zor-
ganizowali:  Kancelaria 
Mediacyjna  Joanny  Po-
magruk,  Burmistrz  Mia-
sta  i  Gminy  Strzelin  oraz 
Fundacja  Dom  Pokoju. 
Celem  konferencji  było 
propagowanie  mediacji 
oraz polubownego rozwią-
zywania  konfliktów  wśród 
społeczności  lokalnej,  pra-
cowników urzędu, społecz-
ności  szkolnej, pedagogów, 
psychologów oraz sędziów, 
kuratorów  i  pracowników 
sądu.  Podczas  konferencji 
wystąpiła  Dorota  Witthen, 
mediator  ds.  cywilych  przy 
sądzie okręgowym we Wro-
cławiu, edukator - Fundacja 
Dom  Pokoju,  która  przed-
stawiła  konflikt  widziany 

Kolejna 
konferencja 
mediacyjna 
w Strzelinie

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Podczas drugiej kon-
ferencji mediacyjnej 
w Strzelinie wystąpi-
ło wielu gości. Jed-
nym z nich był znany 
z telewizji sędzia 
Artur Lipiński. 

oczami społeczeństwa oraz 
możliwości  jego  rozwiąza-
nia. Kolejnym gościem była 
Joanna  Pomagruk,  media-
tor  ds.  cywilnych,  karnych 
i  nieletnich,  przy  sądzie 
okręgowym  we  Wrocławiu 
oraz  właściciel  Kancelarii 
Mediacyjnej.  Opowiadała 
o  konfliktach  rodzinnych 
i wśród nieletnich oraz spo-
sobach ich rozwiązywania. 
Podczas  prelekcji  został 

puszczony  film  o  alienacji 
rodzicielskiej, do którego na-
wiązywała  mówiąc  o  zagro-
żeniach dotyczących dziecka, 
wynikających z braku komu-
nikacji  wśród  rozstających 
się  rodziców.  Wśród  prele-
gentów  miała  być  również 
Katarzyna  Sobańska  –  La-
skowska, Pełnomocnik Tere-
nowy  Rzecznika  Praw  Oby-
watelskich  we  Wrocławiu. 
Ze względu na chorobę nie 
mogła  jednak  uczestniczyć 
w  konferencji.  Odczytano 
w jej imieniu list. - Zwykło 
się mówić, że kłócić się 
jest rzeczą ludzką. Moim 
zdaniem dużo bardziej 
ludzką rzeczą jest dojście 
do porozumienia, znale-
zienie rozwiązania nawet 
w najtrudniejszej sytu-
acji, w najzagorzalszym 
sporze – zawierał fragment. 
Znany  z  telewizji  sędzia 
Artur  Lipiński,  opowie-
dział  o  zjawisku  przemocy 
w  rodzinie oraz o  zasadach 
postępowania,  w  przypad-
ku  zaistnienia  przemocy. 

 Prelekcje były bardzo interesujące

Widzowie słuchali wystąpień z zainteresowaniem

Jednym z gości podczas konferencji był znany z telewizji sędzia Artur Lipiński

Joanna  Wajda,  mediator 
ds.  cywilnych  przy  sądzie 
okręgowym  we  Wrocławiu, 
prawnik Fundacja Dom Po-
koju opowiedziała o media-
cjach  rówieśniczych,  które 
są  sposobem  na  rozwiązy-
wanie konfliktów szkolnych 
i  dają  uczniom  możliwość 
wzięcia  odpowiedzialno-
ści  za  przebieg  i  rozwią-
zanie  konfliktu.  Podczas 
konferencji  wystąpił  także 
Grzegorz  Miśta,  zastępca 
kuratora  okręgowego,  sądu 
okręgowego we Wrocławiu. 
W trakcie prelekcji opowie-
dział  o  sprawiedliwości  na-
prawczej,  której  celem  za-
miast  tradycyjnego  modelu 
winny  musi  zostać  ukarany 
jest  pojednanie,  które  po-
zwala  dostrzec  konsekwen-
cje swoich działań.
Warto  przypomnieć, 

że  konferencja  mediacyj-
na  odbyła  się  w  Strzelinie 
po  raz drugi.  Jak organiza-
tor  ocenia  tegoroczną  edy-
cję?  - Czekamy na zwrot 
ankiet, których celem 
jest zbadanie satysfakcji 
uczestników konferencji 
– zaczyna  Joanna  Poma-
gruk. - Dużo osób wyra-
ziło swoje zadowolenie 
już w trakcie konferencji. 
Było sporo inspirujących 
rozmów oraz spotkań – 
dodaje.  Czekamy  na  kolej-
ną  edycję,  która mamy  na-
dzieję odbędzie się za rok.

RED
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Pomoc i wspieranie tych rodzin 
wiąże  się  z  przyjęciem na  siebie 
roli rodziny wspierającej. Rodzina 
wspierająca przy współpracy asy-
stenta  rodziny  pomaga  rodzinie 
przeżywającej trudności w: opie-
ce i wychowaniu dziecka, prowa-
dzeniu  gospodarstwa  domowe-
go,  kształtowania  i  wypełniania 
podstawowych  ról  społecznych. 
Rodzina wspierająca musi pocho-
dzić z bezpośredniego otoczenia 
dziecka przebywającego w rodzi-
nie,  która ma  zostać  objęta  po-
mocą.  Przez pojęcie bezpośred-
niego otoczenia należy rozumieć 
w  szczególności  środowiska  są-
siedzkie,  rodziny zaprzyjaźnione. 
Rodziny  wspierające mogą  two-
rzyć zarówno osoby spokrewnio-
ne, jak i niespokrewnione. Pomoc 
rodziny wspierającej może doty-
czyć  różnych  aspektów  życia, 
takich  jak  organizowanie  czasu 
wolnego  dzieciom,  wypracowa-
nie nawyku wspólnego spędzania 
czasu  przez  członków  rodziny, 
pomoc w nauce, wskazówki do-
tyczące  wychowania  dzieci,  ale 
również  takich  wydawałoby  się 
oczywistych  dla  rodziny  spraw 
jak nauka gotowania,  sprzątania, 
utrzymanie higieny osobistej czy 
racjonalnego  prowadzenia  bu-
dżetu domowego.
Rodzinę wspierającą ustanawia 

burmistrz właściwy  ze względu 
na  miejsce  zamieszkania  rodzi-
ny  wspierającej  po  uzyskaniu 
pozytywnej  opinii  kierownika 
ośrodka  pomocy  społecznej 
na  podstawie  przeprowadzone-
go przez pracownika socjalnego 
wywiadu środowiskowego. Z ro-
dziną  wspierającą  podpisywane 
są umowy, na podstawie których 
rodziny wspierające uprawnione 
są  do  zwrotu  kosztów  związa-
nych  z  udzieleniem  wsparcia. 
Ustawa  o  wspieraniu  rodziny 
i  systemie pieczy  zastępczej  nie 
przewiduje  wynagrodzenia  dla 
rodziny  wspierającej  za  pełnie-
nie  funkcji.  Więcej  informacji 
na  temat  rodzin  wspierających 
można  uzyskać  w  Gminnym 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
w Strzelinie przy ul. Kamienna 3 
lub  telefonicznie pod numerem 
(71) 39-20-577.

RED

Termin  „asystent”  pochodzi  od  słowa  „asysta”,  które  jest  określeniem 
na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogoto-
wiu. Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspie-
rania rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których należy m.in.: 

*opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy 
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

*opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordyno-
wany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

*udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospo-
darstwa domowego, jak również w  rozwiązywaniu problemów socjal-
nych, psychologicznych, wychowawczych;

*wspieranie aktywności społecznej rodzin;
*motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
*udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu 

pracy zarobkowej;
*motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, ma-

jących na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich 
i umiejętności psychospołecznych;

*udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w za-
jęciach psychoedukacyjnych; 

*podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji za-
grożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

*prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzi-
ców i dzieci; 

*prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
*dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż 

co pół roku; 
*monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
*sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
*współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

*współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy. Współpraca jest 

długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny, prowadzona jest średnio przez 
2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy moż-
liwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.
Liczba  rodzin,  z  którymi  jeden  asystent  rodziny może  w  tym  samym  czasie 

prowadzić  pracę,  jest 
uzależniona od stopnia 
trudności  wykonywa-
nych zadań, jednak nie 
może przekraczać 15.

Kto może zostać 
asystentem 
rodziny?
Zgodnie  z  Art.  12. 

1.  ustawy  wspieraniu 
rodziny  i  systemie pie-
czy  zastępczej  asysten-
tem rodziny może być 
osoba,  która  posiada: 
wykształcenie  wyższe 
na  kierunku  pedagogi-
ka,  psychologia,  socjo-
logia,  nauki  o  rodzinie 
lub  praca  socjalna  lub 
wykształcenie  wyż-
sze  na  dowolnym  kie-
runku  uzupełnione 
szkoleniem  z  zakresu 
pracy  z  dziećmi  lub 
rodziną i udokumentu-
je,  co  najmniej  roczny 
staż  pracy  z  dziećmi 
lub rodziną  lub studia-
mi  podyplomowymi 
obejmującymi  zakres 

Pomoc może 
dotyczyć różnych 
aspektów życia

Zostań 
rodziną 

wspierającą
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Strzelinie 
zachęca rodziny do współ-
pracy z asystentem rodzi-
ny we wspieraniu rodzin 
przeżywających trudności 
w zakresie opieki i wycho-
wania dzieci. Na czym po-
lega taka forma wsparcia? 

Kim jest asystent rodziny?
W artykule pt. „ Zostań rodziną wspierającą” przedstawiliśmy rolę i zasady działania takiej formy pomocy. Rodzina 
wspierająca współpracuje z asystentem rodziny, dlatego warto przy okazji przypomnieć jego zadania. 

programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej 
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z za-
kresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż 
pracy z dziećmi lub rodziną. Ponadto osoba  nie jest i nie była pozbawiona władzy 
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wy-
pełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku 
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kto i na jakich zasadach kieruje asystenta do rodziny?
Sposób kierowania asystenta do rodzin określony jest w ustawie o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny najczę-
ściej  kierowane  do  rodzin  przeżywających  trudności w wypełnianiu  funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych.
•  W  przypadku,  gdy  ośrodek  pomocy  społecznej  poweźmie  informację 

o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wycho-
wawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowi-
skowy, na zasadach określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej. W przypadku,  gdy  rodzicem wychowującym dziecko  jest małoletni 
opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek so-
cjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny 
przeprowadza u tego rodzica wywiad, a następnie kierownik ośrodka pomocy 
społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny. 
• Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytu-

acji rodziny. 
• Jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia rodzinie 

asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka po-
mocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. 
• Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela 

rodzinie asystenta rodziny lub: 
a) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z ro-

dziną, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
b)  występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną 

na podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

W Gminie Strzelin zadanie to realizowane jest przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Kontakt z Asystentem Rodziny w Gminie Strzelin 
jest możliwy pod numerem telefonu: 71 39 20 577.

RED
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Walczyli o puchar burmistrza 

W  ramach  obchodów 
Święta  Patrona  Miasta 
w  niedzielę,  22  wrze-
śnia  na  terenie  strzelni-
cy  w Karszowie  odbyły 
się    9.  zawody  strzelec-
twa myśliwskiego  o Pu-
char  Burmistrza  Miasta 
i Gminy Strzelin, zorganizowane przez Koło Łowieckie „Dia-
na” w Strzelinie. Piętnastu myśliwych w ten piękny, niedziel-
ny ranek walczyło o puchary. Zawody rozgrywano w dwóch 
kategoriach. W Klasie  Mistrzowskiej  pierwsze  miejsce  zajął 
Kamil Afanasjew z 444 punktami, drugie przypadło Michało-
wi Stacherze z 414 pkt., a trzecie zajął Wiktor Tokaruk z 405 
punktami. W Klasie Powszechnej zwyciężył Adrian Kurgan, 
zdobywając 424 punkty, drugie miejsce zajął Paweł Bagiński 
z 413 pkt., a trzecie Sebastian Skoczylas z 406 pkt. W strze-
laniu kulą nagrodę „Dzika” otrzymał Piotr Gąsior uzyskując 
187  punktów.  Zawody  sędziowali  Andrzej  Kasperkiewicz, 
Stanisław  Trzaskowski,  Stanisław  Gronczyński,  Mieczysław 
Zając,  Janusz  Kopeć,  Antoni  Kowalski  i  Mariusz  Szydziak. 
Gratulujemy zwycięzcom.

RED
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BIAŁY KOŚCIÓŁ

KARSZÓW

Laureaci zawodów otrzymali puchary i dyplomy

W  niedzielę,  8  września 
w Parku Miejskim w Strzeli-
nie odbyły się dożynki gmin-
ne.  Tradycyjnie  rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Św. dzięk-
czynną  w  kościele  parafial-
nym. Następnie korowód do-
żynkowy przeszedł do parku, 
gdzie odbyła się część oficjal-
na.  Oprócz  licznych  atrakcji 
na scenie mogliśmy zobaczyć 
zespół  „Husynianki”  z  Gę-
sińca, kapele ludowe z Kobie- Koncert zespołu Masters przyciągnął sporą publiczność

W  niedzielę,  22  września 
w  Białym  Kościele  odbyły 
się  parafialne  dożynki.  Świę-
to  plonów  rozpoczęło  się 
uroczystą  mszą  świętą,  któ-
rą  poprowadził  proboszcz 
ks.  Janusz  Prejzner.  Pogoda 

Dożynki w Białym Kościele
dopisała, więc  każdy  chętnie 
uczestniczył  w  festynie.  Dla 
mieszkańców  i  gości  przy-
gotowano  grochówkę,  grilla, 
kawę,  herbatę  i  ciasta.  Czas 
umilały  występy  wokalne, 
przyśpiewki oraz ciesząca się 
dużym  zainteresowaniem  lo-
teria fantowa. 

RED

Mieszkańcy przygotowali piękny wieniec

Masters przyciągnął sporą publiczność Gminne Święto plonów 
Koncerty, konkursy, ani-
macje dla dzieci i wspól-
na zabawa – tak można 
podsumować tegoroczne 
dożynki gminne.

rzyc i Brzegu, a także zespół 
CamaSutra. Gwiazda wieczo-
ru,  zespół  Masters,  przycią-
gnął  sporą  publiczność.  Nie 
mogło zabraknąć najbardziej 
znanego utworu tej disco-po-
lowej grupy pt. „Żono moja”. 
Po koncercie członkowie ze-
społu  rozdawali  autografy 
i  pozowali  do  zdjęć.  Orga-
nizator,  którym  był  Strzeliń-
ski Ośrodek Kultury,  zadbał 
także o atrakcje dla najmłod-
szych  (m.in.  dmuchany  za-
mek, malowanie  twarzy  itp.). 
Sporo  osób  skorzystało  tak-
że  z  darmowej  grochówki. 
Tradycyjnie  z  okazji  doży-

nek  zorganizowano  konkurs 
na  najładniejszy  wieniec 
dożynkowy.  Wystartowało 
w nim 18 sołectw. Każdy wie-
niec prezentował się okazale. 
Najładniejszy wieniec wybra-
ła publiczność w głosowaniu. 
Uczestnicy  dożynek  wrzuca-
li  kartki  z  głosami  do  urny. 
W sumie oddano 426 głosów, 
z  czego  ważnych  było  419. 
Najwięcej  uzyskał  wieniec 
sołectwa z Bierzyna (85 gło-
sów). Nagrodą dla zwycięzcy 
był  700-złotowy  bon.  Pozo-
stałe  sołectwa,  które  wzięły 
udział w konkursie otrzymały 
po 200 zł. Organizator prze-

widział  również Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich, w któ-
rym wzięły udział cztery koła 

z  gminy  Strzelin.  Komisja 
oglądając stanowiska kół bra-
ła  pod  uwagę  m.in.  wygląd, 

dokumenty  potwierdzające 
dokonania  kgw,  kompozycję 
bukietową  czy  wykonanie 
piosenki  ludowej.  Po  burz-
liwych  obradach  I  miejsce 
przyznano  KGW  z  Białego 
Kościoła, II KGW z Brożca, 
III KGW z Gościęcic. Komi-
sja wyróżniła  również KGW 
z Gęsińca. 

Jakub Olejnik

Strzeliński Ośrodek Kultury 
składa podziękowania za 
pomoc w organizacji do-

żynek: CUKiT w Strzelinie, 
strzelińskiej policji i OSP, 

kołom gospodyń wiejskich, 
sołectwom biorącym 

udział w prezentacjach 
wieńców, piekarniom,które 

przygotowały wystawę



Nr 11(63) 4 października 2019

9

W niedzielę, podczas oficjalnej części obchodów 
Święta Patrona Strzelina Michała Archanioła, 
ogłoszono wyniki  Strzelińskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2020. 

Mieszkańcy miasta i gminy Strzelin wskazali do realizacji pro-
jekt pn.  „Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworze-
nie strefy aktywnego wypoczynku”, zgłoszony przez przewodni-
czącego zarządu osiedla „Stare Miasto” - Lucę Krzysztofczyka. 
Na ten projekt zagłosowało aż 1364 mieszkańców. Drugie miej-
sce zajął projekt pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościę-
cicach w podstawowy sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania” 
(986 głosów) a na trzecie zadanie - pn.  „Bezpieczniej w Gminie 
Strzelin – doposażenie Jednostki OSP w Nowolesiu w sprzęt ra-
towniczy” oddano 377 ważnych głosów. 
 Zwycięski projekt, którego wartość oszacowano na 300 tys. 

zł,  zostanie zaproponowany przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Strzelin w projekcie budżetu Gminy Strzelin na 2020 rok. 
Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że w tej edycji SBO od-
dano 2727 ważnych głosów, a zdecydowana większość miesz-
kańców (2705) oddała głosy za pośrednictwem internetu. 

RED

Pamiątkowy czek potwierdzający zwycięstwo odebrał autor projektu Luca Krzysztofczyk

Konkurs już od kil-
ku  lat  przyczynia  się 
do  poprawy  estetyki 
miasta i gminy Strzelin 
i cieszy się niesłabnącą 
popularnością.  Tym 
razem  do  magistratu 
wpłynęło  12  wnio-
sków,  a  komisja  kon-
kursowa zdecydowała  
o  przyznaniu  5  na-
gród. W tej edycji na-
grodzono następujące 
strzelińskie wspólnoty 
mieszkaniowe:

I nagroda 
30.000,00 zł 

dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. 

Dzierżoniowska 1
II nagroda 
25.000,00 zł 

dla Wspólnoty Mieszka-
niowej ul. Jana Pawła II 22, 

III nagroda 
20.000,00 zł 

dla Wspólnoty Mieszka-
niowej ul. Brzegowa 14 - 16 

IV nagroda 

Ponad 2,7 tys. ważnych głosów

Rywalizacja była zacięta

Znamy wyniki
 „Ładnej Fasady” 100 tys. zł dla strzelińskich wspólnot
Publikujemy wyniki 
gminnego konkur-
su „Ładna Fasada”, 
które oficjalnie 
ogłoszono podczas 
niedzielnych obcho-
dów Święta Patrona 
Strzelina Michała 
Archanioła. Przed-
stawiciele nagro-
dzonych wspólnot 
otrzymali na scenie 
okazałe czeki, a pula 
nagród wyniosła tra-
dycyjnie 100 tys. zł.  

15.000,00 zł 
dla Wspólnoty Mieszka-

niowej, ul. Ząbkowicka 48-50 
V nagroda 
10.000,00 zł 

dla Wspólnoty Mieszka-
niowej ul. Ząbkowicka 52-54 

Przypomnijmy,  że  organi-
zowany  od  2014  roku  kon-
kurs jest skierowany do osób 
fizycznych,  osób  prawnych, 
wspólnot  mieszkaniowych, 
spółdzielni  mieszkaniowych, 
posiadających prawo własno-
ści  do  budynków  niewpisa-
nych  do  rejestru  zabytków, 
które  ze  względu  na  swe 
położenie  na  terenie  gmi-
ny,  detale  architektoniczne, 
czy  historię,  stanowią  cenne 
obiekty  kultury,  warte  wy-
różnienia,  upowszechnienia 
i ochrony. Podstawą do przy-
znania  nagród  są  osiągnięcia 
remontowe  lub  moderniza-
cyjne  o  istotnym  znaczeniu 
dla ekspozycji budynków. 

RED

Przedstawicielki wspólnot odebrały nagrody
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Tegoroczne Święto Patrona 
Strzelina odbyło się w ostatni 
weekend  września  w  Parku 
Miejskim im. Armii Krajowej. 
Sobotnie obchody rozpoczę-
ły  się  od  wręczenia  nagród 
w konkursie  organizowanym 
przez bibliotekę miejską. Na-
stępnie  prowadzący  Sylwia 
Korczyńska i Dariusz Stępień 
oddali  głos  burmistrz  Strze-
lina  Dorocie  Pawnuk,  która 
wraz  z  przybyłymi  gośćmi 
(posłem  Jackiem  Protasie-
wiczem i byłym europosłem 
Bogdanem  Zdrojewskim) 
oficjalnie  otworzyła  świę-
to  miasta.  Po  krótkiej  czę-
ści  oficjalnej  przyszedł  czas 
na pierwszy występ. Na sce-
nie pojawiła się zwyciężczyni 
pierwszej  edycji  programu 
rozrywkowego  The  Voice 
Kids  oraz  16.  Konkursu 
Piosenki Eurowizji dla dzie-
ci  Roksana  Węgiel.  Na  ten 
koncert  z  niecierpliwością 
czekała  młodsza  publicz-
ność,  która  bardzo  licznie 
stawiła się w parku. Gdy tyl-
ko piosenkarka wyłoniła  się 
na scenie rozległ się ogrom-
ny wrzask publiczności. Wi-
dzowie  wspólnie  z  Roksaną 
śpiewali  każdą  jej  piosenkę. 
Po koncercie młoda artystka 
chętnie  pozowała  do  zdjęć 
i  rozdawała  autografy.  Nad 
tłumem,  który  napierał 
na  barierki  musiała  czuwać 
ochrona.  O  tym  jak  ważny 
był  to  koncert  dla młodych 
fanów może świadczyć jeden 
z  komentarzy,  który pojawił 
się  pod  postem  na  facebo-
oku  Strzelińskiego  Ośrodka 

Historyczny, ostatni koncert Dody z Virgin w naszym mieście

Takiego show jeszcze 
w Strzelinie nie było

Dwudniowe Święto 
Patrona Strzelina 
Michała Archanioła 
zdominował widowi-
skowy koncert Dody. 
Mnóstwo pirotech-
niki, spektakularne 
kreacje i spora wi-
downia. Co ciekawe 
był to ostatni występ 
Dody z zespołem 
Virgin.

Młode pokolenie z niecierpliwością czekało na koncert Roksany Węgiel

 Najwierniersi fani przyszli na występ z transparentami

Koncert Dody zapadnie na długo w pamięci nie tylko artystce, ale także publiczności

Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymało z rąk wojewody dolnośląskiego Stowa-
rzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa

W niedzielę, 29 września w ramach obchodów Święta Pa-
trona Miasta po raz ósmy odbyła się Strzelińska Dziesiątka, 
czyli  Bieg Wzgórz  Strzelińskich.  Na  starcie  zameldowało 
się  202  zawodników. W  tym  roku oprócz  reprezentantów 
naszej  gminy,  powiatu  i  mieszkańców  Dolnego  Śląska 
na  linii  startu  stanęło  także  sześciu  obcokrajowców  –  5 
zawodników z Kenii  i zawodniczka z Ukrainy. Zawodnicy 
rywalizowali w podziale na płeć męską i żeńską w siedmiu 
kategoriach wiekowych  i w siedmiu z uwagi na przynależ-
ność lokalną. Poniżej przedstawimy laureatów biegu, w tych 
najpopularniejszych kategoriach. Szczegółowe wyniki moż-
na odnaleźć na stronie ultimasport.pl. 

RED

„Dziesiątka” 
po raz ósmy

 Laureaci otrzymali nagrody na scenie podczas obchodów Święta Patrona Strzelina

Na starcie zgłosiło się ponad 200 zawodników

Kategoria Open 
(mężczyźni):

1. Nelson Kipkogei (Kenia)
2. Hosea Kiplagat Tuei (Kenia)
3. Elijah Mutuku Wambua (Kenia)

Kategoria Open 
(kobiety):

1. Tetyana Vernygor (Ukraina)
2. Renata Pliś (Świnoujście)
3. Lucy Nthenya (Kenia)

Kategoria najlepszy 
zawodnik z powiatu 

i gminy:

Powiat Strzeliński:
1. Mateusz Głód (Kuropatnik)
1. Agata Knofel-Laszczyńska 
(Strzelin)

Gmina Strzelin:
1. Krystek Bubula (Strzelin)
1. Jolanta Woszczak (Strzelin)

Co prawda patron Strzelina 
- Archanioł Michał nie opie-
kował  się  artystami,  to  jego 
święto  znów  uczciliśmy  po-
kazem  efektów  artystycznej 
pracy  młodszych  i  starszych 
strzelinian.  To  już  po  raz 
trzynasty przy tej okazji zmo-
bilizowaliśmy  ich  do  kre-
atywności,  organizując  kon-
kurs  plastyczny.  Ten  zawsze 
jest  zorientowany  na  sprawy 
miasta  i  społeczności  Strze-
lina.  Tym  razem    chcieliśmy 
zwrócić  uwagę  na  strzeliń-
ski  dworzec  kolejowy,  który 
po  przeprowadzonej  renowa-
cji odzyskał swój dawny blask. 

ARCHANIOŁ MICHAŁ NA DWORCU W STRZELINIE

 Zgromadzeni na scenie laureaci wraz z opiekunkami zbierają zasłużone brawa

Dlatego to on stał się głównym 
motywem  plastycznych  reali-
zacji, a przy okazji kontekstem 
do  spełnienia marzeń. Zachę-
cał do tego temat konkursu – 

„Mój gość na dworcu w Strze-
linie”.  Wśród  pożądanych 
gości nie zabrakło Archanioła 
Michała,  ale  były  też  postaci 
fantastyczne  z  bajek  i  komik-

sów oraz całkiem realne gwiaz-
dy estrady czy celebryci. Mało 
tego!Jedna z uczestniczek kon-
kursu sprowadziła do Strzelina 
czołówkę  światowej  polityki, 
choć    -  zapewne  –  nie  każdą 
z  tych osobistości  chętnie by-
śmy na dworcu powitali. Plon 
konkursowy, który teraz moż-
na oglądać w bibliotece, wcze-
śniej - w trakcie Święta Patrona 
Miasta - prezentowany był ple-
nerowo. Podczas tej uroczysto-
ści  ogłoszony  został  werdykt 
jury,  któremu  przewodniczył 
profesjonalny plastyk – Bogu-
sław    Szychowiak,  zaś  laure-
atom wręczono nagrody ufun-
dowane przez naszą bibliotekę. 
Grand  Prix  przyznano  Ka-
rinie  Rostowskiej  –  uczenni-
cy  Szkoły  Podstawowej  nr  4 
w  Strzelinie.  Na  pierwszym 
miejscu  podium  dla  zwycięz-

ców  znalazł  się  Dawid  Jurek, 
również uczeń tej samej szkoły. 
Natomiast  zaraz  za nim upla-
sowała  się  na  drugiej  pozycji 
Martyna  Kuriata,  zdobywając 
laury  dla  Szkoły  Podstawo-
wej nr  5 w Strzelinie. Pozycję 
tej  placówki  wsparła  jeszcze 
laureatka  III  Nagrody  -  Maja 
Jas.  Równorzędne  Wyróżnie-
nia  otrzymali:  Filip  Nowak  – 
uczeń  ze  strzelińskiej  „piątki" 
oraz  uczniowie  z  „czwórki": 
Igor Miłaszewski  i Antek Pie-
kara.  Laureatom  serdecznie 
gratulujemy, ale podziękowania 
składamy  wszystkim,  którzy 
zgłosili  swoje  prace  do  kon-
kursu.  Podziękowania  należą 
się  również  pedagogom,  któ-
rzy inspirowali swoich wycho-
wanków oraz roztoczyli opiekę 
nad ich twórczym działaniem. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
 

Od kilku lat stałym elementem 
obchodów  święta  miasta  jest  dzień  otwarty  strzelińskiej 
kopalni. W niedzielę, 29 września nasz kamieniołom zwie-
dziło wielu zainteresowanych. Wśród nich byli m.in. goście 
z Wrocławia, regionu, a nawet Pomorza. Nie zabrakło też 
stałych bywalców,  którzy odwiedzają  kopalnię  za  każdym 
razem i najlepiej widzą jak zmienia się kamieniołom, pro-
dukujący  ponad milion  ton  kamiennego  urobku  rocznie. 
Przewodnikami byli tradycyjnie przedstawiciele spółki Mi-
neral Polska, która zarządza strzelińskim kamieniołomem. 
Przypomnijmy, że MINERAL to marka znanego koncernu 
STRABAG SE. Zwiedzających oprowadzali m.in. członek zarządu Bogdan Kisiała oraz kierownik ko-
palni Marcin Wiącek. Przybliżyli wszystkim działalność kopalni i chętnie odpowiadali na liczne pytania. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy wykonywania formaków i kostki oraz prezentacja potęż-
nych pojazdów wykorzystywanych w codziennej pracy naszego kamieniołomu.

RED

Jak powstaje granitowa kostka? Zwiedzali kopalnię 

 Każdy mógł zabrać kamienną pamiątkę
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Historyczny, ostatni koncert Dody z Virgin w naszym mieście

Takiego show jeszcze 
w Strzelinie nie było

Kultury. - Dziękuję panie 
Darku (dyrektor SOK – 
red.) za spełnienie marzeń 
moje córeczki –  napisała 
Agnieszka Zielińska. W pro-
gramie  sobotniego  dnia  był 
również  koncert  zespołu 
Sztywny  Pal  Azji.  Znana 
grupa  rockowa,  szczególnie 
w  drugiej  połowie  lat  80., 
wystąpiła  o  godzinie  20:00. 
Warto zaznaczyć, że kilka lat 
temu  do  zespołu  powrócił 
pierwszy  wokalista  Leszek 
Nowak, a także basista Paweł 
Nazimek  (znany  także  z  ze-
społu T. Love). Klimatyczny 
koncert pozwolił przybyłym 
poczuć  niezwykły  klimat 
i cofnąć się o 30 lat. Widow-
nia, choć nie tak pokaźna jak 
na poprzednim występie, ba-
wiła się wyśmienicie. 

Doda strzeliła 
z bazuki 
Drugi  dzień  obchodów 

tradycyjnie  rozpoczął  się 
od  Mszy  Świętej 
w  kościele  pa-
rafialnym  p.w. 
Podwyż s z en i a 
Krzyża  Święte-
go  w  Strzelinie. 
Następnie  część 
oficjalna  otwo-
rzyła  w  parku 
burmistrz  Strze-
lina Dorota Paw-
nuk.  Na  tego-
rocznym  święcie 
miasta  pojawiło 
się  sporo  gości. 
N i ew ą t p l i w i e 
było  to  związa-
ne  z  kampanią 
wyborczą,  któ-
ra  obecnie  jest 
w  decydującej 
fazie.  Na  scenie 
krótkie  przemó-
wienia  wygłosili: 
przewodniczący 
Platformy  Oby-
watelskiej  Grze-
gorz  Schetyna, 
wojewoda  dolno-
śląski Paweł Hre-
niak,  posłanki 
Platformy  Oby-
watelskiej  Joan-

na  Augustynowska  i  Aldona 
Młyńczak,  posłanka  Prawa 
i  Sprawiedliwości  Agnieszka 
Soin,  kandydatka  do  Sejmu 
Koalicji  Obywatelskiej  Anna 
Horodyska,  a  także  radny 
sejmiku wojewódzkiego Woj-
ciech Bochnak. Wśród  gości 
pojawił  się  również  m.in. 
burmistrz  partnerskiego 
miasta  Frankenberg  Thomas 
Firmenich.  Następnie  wo-
jewoda  dolnośląski  wręczył 
odznakę  honorową  „Zasłu-
żony  dla  Kultury  Polskiej” 
Stowarzyszeniu  Św.  Cele-
styna  z  Mikoszowa. Wyróż-
nienie  odebrała  wiceprezes 
stowarzyszenia Anna Kobel. 
W  dalszej  części  obchodów 
na scenie odbyło się wręcze-
nie nagród zwycięzcom bie-
gu  „Strzelińska  Dziesiątka”, 
konkursu  „Ładna  Fasada” 
oraz  Strzelińskiego  Budżetu 
Obywatelskiego. O tych wy-
darzeniach  piszemy  więcej 
w  oddzielnych  artykułach. 
Warto  również  podkreślić, 
że  w  tym  roku  organizator, 
Strzeliński Ośrodek Kultury, 
przekazał  statuetki  „Anioł-
ki”  wyjątkowym  osobom, 
które  zawsze  wspierają  or-
ganizację  imprez.  W  tym 
gronie znaleźli się: burmistrz 
Strzelina  Dorota  Pawnuk, 
kierownik  Centrum  Usług 
Komunalnych  i  Technicz-
nych  Ryszard  Piestrak,  wła-
ściciel  Agencji  Artystycznej 
Fat  Party  Jakub  Piątkowski 
oraz  główny  sponsor  święta 
miasta,  prezes  Banku  Go-
spodarczego  w  Strzelinie 
Zdzisław  Kozicki.  Po  czę-
ści  oficjalnej  przyszedł  czas 
na  koncerty.  Jako  pierwszy 
na  scenie  pojawił  się  Mezo 
czyli  Jacek  Mejer.  W  towa-
rzystwie wokalistki Ewy Jach 
zagrali  znane  utwory  jak 
choćby „Sacrum” czy „Waż-
ne”. Następnie na scenie po-
jawił się członkowie zespołu 
Chłopaky,  znani  także  z  ta-
necznych talentshow. Gwiaz-
dą wieczoru był koncert ze-
społu Doda&Virgin. Na ten 
występ czekało bardzo dużo 
widzów.  W  parku  zgroma-

dziła się naprawdę spora wi-
downia, a niektórzy fani, aby 
zająć dobre miejsca, przyszli 
pod scenę kilka godzin przed 
koncertem.  Choć  można 
było się spodziewać niezwy-
kłego  widowiska  to  show 
jakie zaprezentowała Dorota 
Rabczewska-Stępień  z  ze-
społem  na  długo  zapadnie 
w  pamięci  strzelińskiej  pu-
bliczności.  Napięcie  przed 
rozpoczynającym  koncer-
tem stopniował lektor, który 
opowiadał  historię  zespołu. 
Podczas pierwszego kawałka 
Doda  nie  wyszła  na  scenę, 
lecz  wyjechała  na  podeście, 
na  specjalnie  przygotowaną 
platformę  oddaloną  kilka 
metrów  od  głównej  sceny. 
Po  pojawieniu  się  na  po-
wierzchni  konstrukcji  Doda 
trzymała  w  rękach  bazukę, 
z  której  strzeliła  w  powie-
trze  efektownym  zimnym 
ogniem.  Tak  rozpoczął  się 
koncert.  W  trakcie  występu 
Doda  kilka  razy  schodzi  ła 
ze  sceny,  aby  się  przebrać. 
Spektakularne  kreacje,  pi-
rotechnika  i  duży  ekran  za 
zespołem  sprawił,  że  kon-
cert  zrobił  duże  wrażenie. 
Publiczność żywo reagowała 
i śpiewała razem z wokalist-
ką. Warto podkreślić, że był 
to pożegnalny koncert Dody 
z zespołem Virgin. Zapewne 
Dorota  Rabczewska-Stępień 
zapamięta  dobrze  strzeliń-
ską publiczność i ten występ. 
Na  facebooku  Strzelińskie-
go  Ośrodka  Kultury  został 
opublikowany  film,  na  któ-
rym widać jak występ wyglą-
da od strony kulis. Zachęca-
my do obejrzenia materiału. 
Po  koncercie  Doda  rozda-
wała  autografy  i  pozowała 
do zdjęć.

***
Oprócz  koncertów  orga-

nizator zapewnił sporo sto-
isk  handlowych  i  gastrono-
micznych.  Można  było  nie 
tylko zjeść, ale także skorzy-
stać z bogato wyposażonego 
wesołego  miasteczka.  SOK 
ufundował  także  darmową 
grochówkę,  którą  serwo-
wała  restauracja  Biesiado-
wo.  - Chcieliśmy złożyć 
serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji 
święta miasta, a w szcze-
gólności jednostkom OSP, 
policji, CUKiT w Strzeli-
nie oraz sponsorom Go-
spodarczemu Bankowi 
Spółdzielczemu, Agencji 
Artystycznej Fat Party, 
firmom Xylem i Ford – 
wylicza  dyrektor  Strzeliń-
skiego  Ośrodka  Kultury 
Dariusz Stępień.

Jakub Olejnik

Młode pokolenie z niecierpliwością czekało na koncert Roksany Węgiel

 Najwierniersi fani przyszli na występ z transparentami

Zwyciężczyni The Voice Kids oraz 16. Kon-
kursu Piosenki Eurowizji dla dzieci na scenie Mezo przypomniał publiczności swoje najwięk-

sze przeboje

Koncert Dody zapadnie na długo w pamięci nie tylko artystce, ale także publiczności
 Podczas występu publiczność szalała i śpiewała każdą 
piosenkę wspólnie z Dorotą Rabczewską-Stępień

Członkowie zespołu Sztywny Pal Azji z chęcią pozowali 
do zdjęć

Oprócz występów przybyli do parku mogli skorzystać 
ze sporej ilości atrakcji

Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymało z rąk wojewody dolnośląskiego Stowa-
rzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa
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Strzelińska  Orkiestra  Dęta 
powstała w 1993 r. z połącze-
nia  orkiestr  działających  przy 
Cukrowni  Strzelin,  Strzeliń-
skich  Kamieniołomów  Dro-
gowych oraz orkiestry parafial-
nej z Kuropatnika. Inicjatorem 
jej  zawiązania  był  Bogdan 
Polanin. Kapelmistrzem orkie-
stry  od  początku  jej  istnienia 
jest  Józef   Stachowicz,  który 
w 2007 r. za zasługi w dziedzi-
nie kultury  został wyróżniony 
Odznaką  Honorową  „Zasłu-
żony  dla  Kultury  Polskiej” 
nadaną przez Ministra Kultury 

 Strzelińska Orkiestra Dęta ma na swoim koncie wiele występów na różnych uroczystościach

Od  11  do  16 września    w  Strzelińskim Ośrodku Kultury 
była dostępna wystawa pt. „Świadkowie Historii. Kombatanci 
Ziemi  Strzelińskiej”,  przygotowana w  ramach  lokalnych ob-
chodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W  jej uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawi-

ciele  lokalnych władz samorządowych oraz kombatanci  i  ich 
bliscy. Ekspozycję przygotował referat promocji strzelińskie-
go  magistratu  przy  współpracy  z  lokalnymi  organizacjami 
kombatanckimi oraz  rodzinami kombatanów. Wystawa obej-
mowała  zarówno  zdjęcia,  jak  i  prezentacje  kilku wybranych 
i zasłużonych dla lokalnej społeczność weteranów wojennych 
i działaczy organizacji kombatanckich. Zaprezentowano m.in. 
sylwetki: żołnierza wyklętego -  śp. kapitana  Stanisława Matwi-
jów, długoletniego szefa Związku Kombatanów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych śp. Tadeusza Kaniuki, a także prezesa 
strzelińskiego obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej majora Józefa Oleksiewicza. 

RED

Wystawa obejmowała zarówno zdjęcia, jak i prezentację sylwetek znanych lokalnych 
kombatantów

W  piątek,  27  września 
w świetlicy w Gęsińcu odbyła 
się uroczystość z okazji 25-le-
cia  Strzelińskiej  Orkiestry 
Dętej. Na spotkanie przybyło 
kilkudziesięciu zaproszonych 
gości, w  tym m.in.  delegacje 
samorządów  –  Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Strzelin 
Dorota  Pawnuk,  Starosta 
Strzeliński  Marek  Czerwiń-
ski,  sekretarz  gminy  Strzelin 
Kazimierz Nahajło, dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury Dariusz Stępień, a także 
przedstawiciele  Rady  Miej-
skiej Strzelina – Elżbieta Ka-
sprzyszak i Tomasz Głowac-
ki oraz przedstawiciele miasta 
partnerskiego  Frankenberg. 
Uroczystość  prowadziła  sio-
stra  kapelmistrza  Anna  Wa-
gner. Na początku przywita-
ła  wszystkich  gości,  złożyła 
gratulacje  i  podziękowania 
orkiestrze z okazji jubileuszu. 
Wspomniała  także  o  histo-
rii  orkiestry.  Następnie  głos 
zabrała  burmistrz  Strzelina 
Dorota  Pawnuk.  - Dzisiej-
szy jubileusz to doskonała 
okazja na podziękowania, 
panu kapelmistrzowi oraz 
wszystkim członkom or-

Bogata historia 
i udział w programie 
telewizyjnym Ćwierć wieku strzelińskiej orkiestry
Istnieją od 25 lat. 
Na swoim koncie 
mają mnóstwo 
występów zarówno 
na uroczystościach 
gminnych, jak rów-
nież międzynarodo-
wych. Strzelińską Or-
kiestrę Dętą można 
było zobaczyć także 
w telewizji Polsat, 
w popularnym seria-
lu pt. „Świat według 
Kiepskich”.

i  Dziedzictwa  Narodowego. 
Józef   Stachowicz  swoją  dzia-
łalność  jako  kapelmistrz  roz-
począł  w  1980  r.  prowadząc 
Orkiestrę Dętą działającą przy 
Cukrowni  Ziębice.  Od  1985 
r.  prowadził  Szkolną  Or-
kiestrę  Dętą  działającą  przy 
Szkole Podstawowej w Kuro-
patniku. Orkiestra zdobywała 
przez  trzy kolejne  lata z  rzę-

du  I  miejsce  w  Wojewódz-
kich  Przeglądach  Szkolnych 
Zespołów Artystycznych. 

Strzelińska  Orkiestra  Dęta 
to orkiestra marszowo-parad-
na,  a  w  jej  repertuarze  znaj-
dziemy  m.in.  marsze,  tanga, 
polki, beginy, walce, uwertury 
i  wiele  inny  znanych  utwo-
rów.  Grupa  liczy  obecnie  23 

członków.  Na  przestrzeni  lat 
skład  nieco  się  zmieniał,  ale 
około 10 osób jest z orkiestrą 
od  początku  jej  działalności. 
Co  ciekawe,  kilka  lat  temu 
do orkiestry dołączyły kobie-
ty. Obecnie w składzie są czte-
ry panie, które grają na puzo-
nach,  waltorni  i  sakshornie. 
Orkiestra  zapewnia  oprawę 
muzyczną wszystkich uroczy-
stości państwowych  i kościel-

nych. W 2004 r. przyznano jej 
nagrodę Strzelca. Brała udział 
w Wojewódzkich Przeglądach 
Orkiestr  Strażackich,  gdzie 
w 2005 r. zdobyła III miejsce, 
w 2006  r.  II miejsce, w 2007 
r. I miejsce. - Braliśmy rów-
nież udział w filmie „Ju-
tro będzie niebo” a także 
w kilku odcinkach serialu 
„Świat według Kiepskich” 
- informuje kapelmistrz Józef  

Stachowicz.  Warto  również 
wspomnieć, że dwa lata temu 
strzelińska orkiestra otrzymała 
nowe mundury, pulpity do nut 
oraz  instrumenty  (m.in.  sak-
sofon,  puzon  czy  sakshorn 
altowy).  Zakupy  zostały  zre-
alizowane w ramach projektu 
polsko-czeskiego  pn.  „Odro-
dzenie  historii  miast  Svitavy 
i  Strzelina”  współfinansowa-
nego przez Unię Europejską. 

Jakub Olejnik

„Dęciaki” świętowały jubileusz
GĘSINIEC kiestry za pracę i wysiłek, 

której efekty tak często 
mamy zaszczyt podziwiać - 
powiedziała. - Wasze koncer-
ty zawsze cieszą się dużym 
zainteresowaniem, a udział 
orkiestry w lokalnych wy-
darzeniach i obchodach 
państwowych świąt to sta-
ły element, bez którego 
nie wyobrażam sobie tych 
uroczystości –  dodała.  Bur-
mistrz  przekazała  na  ręce 
kapelmistrza  list  gratulacyjny. 
Gmina  Strzelin  przekazała 
także członkom orkiestry etui 
na nuty z logo miasta. 

Głos zabierali również 
starosta strzeliński, a także 
przedstawiciele 
Rady Miejskiej 
w Strzelinie, którzy 
złożyli członkom 
orkiestry życzenia. 
Następnie Strzeliń-
ska Orkiestra Dęta 
zaprezentowała 
swoje umiejętno-
ści. Po koncercie 
przyszedł czas 
na uroczysty 
poczęstunek, który 
wraz z tortem 
ufundował Strze-

Wspominali tych co odeszli 
na wieczną wartę

liński Ośrodek Kultury. 
Na  zakończenie  na  scenie 

wystąpił Jacek Kramarz. 
JO

Uroczystość odbyła się na świetlicy w Gęsińcu

Prezent dla orkiestry wręczył m. in. Tomasz Głowacki
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Uwaga! Zmiany w rozkładzie jazdy SKP

Strzelińska Komunikacja Publiczna informuje, 
że od wtorku, 1 października 2019 r.  obowiązuje 
skorygowany rozkład jazdy publicznego trans-
portu zbiorowego na pięciu liniach podmiejskich. 

Zmiany podyktowane są zgłoszonymi wnioskami miesz-
kańców i dotyczą przede wszystkim przesunięć kilku godzin 
odjazdów oraz dodatkowej obsługi dwóch przystanków 
autobusowych: Kazanów wieś IV i Biały Kościół – stacja 
kolejowa na wybranych kursach. W porównaniu do aktual-
nie obowiązującego rozkładu jazdy, zmianie uległy godziny 
odjazdów na następujących liniach komunikacyjnych:

Linia podmiejska 4 (1 zmiana godziny odjazdu),
Linia podmiejska 5 (1 zmiana godziny odjazdu),
Linia podmiejska 6 (2 zmiany godzin odjazdów),
Linia podmiejska 7 (2 zmiany godzin odjazdów),
Linia podmiejska 13 (1 zmiana godziny odjazdu).

Godziny odjazdów na pozostałych liniach podmiej-
skich: 1, 11, 2, 12, 3 i 17 pozostają bez zmian.
Trzy zmiany nastąpiły również w rozkładach jazdy 

na liniach miejskich C i D. Na linii C będzie kursował au-
tobus zapewniający dojazd do pracy na godzinę 6:00 oraz 
przesunięto o 12 minut jeden kurs z godziny 6:22 na 6:10. 
Zaś na linii D przyspieszono tylko jeden kurs z godziny 
7:35 na 7:20. Godziny odjazdów na pozostałych dwóch 
liniach miejskich: A i B, zarówno w dni robocze jak 
i soboty pozostają bez zmian. Wszystkie w/w zmiany 
w rozkładach jazdy zostały wyróżnione czerwoną ramką. 

RED

W sierpniu w  naszym mieście odbyły się 
obchody Światowego Dnia Sybiraka oraz 
80.rocznicy najazdu Związku Radzieckiego 
na Polskę. 

Pierwszym  punktem  w  programie  obchodów  była  msza 
w Kościele  pw.  Podwyższenia Krzyża  Św.,  odprawiona  przez 
kapelana strzelińskich Sybiraków ks. Stanisława Włodarskiego. 
Później,  pod  Pomnikiem Zesłańców  Sybiru  odbyła  się  część 
świecka uroczystości. O zdradzieckim napadzie armii czerwonej 
i tragicznym losie setek tysięcy zesłańców mówił prezes zarządu 
strzelińskiego koła Związku Sybiraków Marek Charowski. Głos 
zabrali  również  - burmistrz Dorota Pawnuk, ksiądz Stanisław 
Włodarski  oraz  bezpośredni  świadek  tamtych  dramatycznych 
wydarzeń - Julian Skorupski. Tradycyjnie nie zabrakło licznych 
oficjalnych delegacji i pocztów sztandarowych, a kwiaty złożyli 
pod pomnikiem przedstawiciele samorządów, szkół, harcerstwa 
oraz służb mundurowych. Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości  w  Strzelińskim  Ośrodku  Kultury  otwarto  wystawę 
pt.  „Zesłańcy  -  Sybiracy  - Deportowani”. Ostatnim punktem 
w  programie  był  bezpłatny  seans  filmu  „Syberiada  Polska”. 
Organizatorami  uroczystości  byli:  Burmistrz  Miasta  i  Gmi-
ny Strzelin Dorota Pawnuk, Zarząd Koła Związku Sybiraków 
w Strzelinie oraz Strzeliński Ośrodek Kultury. Warto podkreślić, 
że wydarzenie zorganizowano w ramach lokalnych obchodów 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

RED

 O swoich osobistych przeżyciach mówił Sybirak Julian Skorupski

Dyrygencką  opiekę  od    po-
czątku sprawuje Marta Humelt, 
nauczycielka muzyki i plastyki. 
W  chórze  śpiewają  uczniowie 
szkoły  podstawowej,  gimna-
zjaliści, licealiści oraz studenci. 
„Triole”  występują  podczas 
różnych uroczystości. Pod ko-
niec 2014 r. chór nagrał pierw-
szą  płytę  pn.  „Triole  na Boże 
Narodzenie”  w  Polskim  Ra-
diu  Wrocław.  Nagranie  było 
możliwe  dzięki  inicjatywie 
ówczesnej  dyrektor  placówki 
Elżbiety  Bombas.  Tym  razem 
chór z Kuropatnika sięgnął 
po  inny  repertuar  nagry-
wając  krążek  z  polskimi 
pieśniami  patriotycznymi, 
ludowymi  i  religijnymi.  – 
Pomysł na nagranie ko-
lejnej płyty zrodził się 
w I semestrze roku szkol-
nego 2018/2019 – zaczyna 
dyrygentka  chóru  Marta 
Humelt.   - Intensywnie 
wtedy pracowaliśmy, 
bo wystąpiliśmy na kil-
ku ważnych koncertach, 
m.in. Uroczystej Aka-
demii z okazji nadania 

„Triole” w repertuarze patriotycznym

Nowa płyta chóru z Kuropatnika
W Zespole Szkół 
w Kuropatniku 
od dwudziestu lat 
działa chór „Triole”.  
Niedawno wydał 
płytę z polskimi 
pieśniami patrio-
tycznymi, ludowymi 
i religijnymi...

imienia szkole w Kuropat-
niku – Jana Pawła II czy 
koncercie w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury 11 listo-
pada z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległo-
ści – dodaje.  Pomysłodawcą 
nagrania  płyty  była  obecna 
dyrektor  PSP  im.  Jana  Pawła 
II  w  Kuropatniku  Katarzy-
na  Bielak,  która  wraz  z  Radą 
Rodziców  zainicjowała  akcję. 
Produkcją  zajął  się  wspaniały 
muzyk  z  wykształcenia  posia-
dający mobilne  studio  nagrań, 
Paweł  Ożga.  - Nagrywali-
śmy w szkole w Kuropat-
niku w jednej z klas, którą 
wytłumiliśmy odpowiednio 
dywanami przyniesionymi 
przez rodziców. Nagrania 
trwały przez dwa weekendy. 
W sumie 5 dni intensywnej 
pracy – wspomina dyrygentka. 
Na  krążku  pt.  „Uwierz,  Pol-
sko!” znalazło się 18 utworów 
w wyjątkowej i niepowtarzalnej 

aranżacji  utalentowanych  chó-
rzystów  i  towarzyszących  im 
muzyków.  Akompaniatorem 
większości  utworów  jest  gra-
jący  na  fortepianie  przyjaciel 
chóru  Kamil  Dyba.  Pozostali 
instrumentaliści  to:  Jakub Ko-
neczny (gitara basowa), Łukasz 
Stopa (gitara akustyczna), Kor-
nelia Dębowicz (gitara klasycz-
na),  Emilia  Cuker  (akordeon), 
Marta  Humelt,  Klara  Heath, 
Hanna Humelt (skrzypce), Zu-
zanna  Misa,  Kornelia  Dębo-
wicz  (perkusja)  oraz  Zuzanna 
Misa  (fortepian).  Na  płycie 
wystąpili  również  absolwenci 
chóru  (Angelika  Konecka  – 
Szczepańska,  Ewelina  Kulka, 
Daniel  Grabowicz).  Wydano 
1000  płyt.  Można  ją  kupić 
w  sekretariacie  PSP  im.  Jana 
Pawła  II  w  Kuropatniku  (20 
zł/szt.). Warto dodać, że Bur-
mistrz Miasta i Gminy Strzelin 
wsparła  wydanie  krążka  prze-

kazując  4  tys.  zł.  Pozostałą 
kwotę  ofiarowali  Rada  Rodzi-
ców, Rada sołecka Kuropatni-
ka  oraz  indywidualni  sponso-
rzy,  darczyńcy.  – Wszystkim 
ogromnie dziękujemy, gdyż 
spełniło się nasze kolejne 
marzenie –  podkreśla  Marta 
Humelt. Na początku września 
przedstawiciele  chóru  z  Mar-
tą  Humelt  oraz  dyrektor  PSP 
w Kuropatniku Katarzyną Bie-
lak odwiedzili strzeliński magi-
strat  i wręczyli płyty  i podzię-
kowanie za wsparcie burmistrz 
Dorocie  Pawnuk.  O  tym  jak 
na  żywo  brzmią  utwory  mo-
gli  przekonać  się  widzowie 
podczas  koncertu,  który  zor-
ganizowano  w  czwartek,  3 
października  w  Strzelińskim 
Ośrodku Kultury. 
Warto  dodać,  że  chór  za-

mierza wkrótce wydać kolejny 
krążek.  -  Płyta z kolędami 
jest już nagrana. Zarejestro-
waliśmy 14 kolęd i pastora-
łek, które pojawią się przed 
świętami Bożego Narodze-
nia. Płyta będzie nosiła tytuł 
„ Gloria, Gloria, zaśpiewaj-
my!”. Usłyszeć będzie moż-
na kolędy z towarzyszeniem 
perkusji („Mędrcy świata”, 
„Przystąpmy do szopy”), 
subtelne, piękne kolędy np. 
„Przy onej górze” w opraco-
waniu braci Pospieszalskich 
oraz tradycyjne w różnych 
aranżacjach –  zdradza Marta 
Humelt.  Płyta  będzie  koszto-
wała także 20 zł. 

JO

Płyta została nagrana w szkole w Kuropatniku, a realizacją zajęło się mobilne studio nagrań  - Pawła Ożgi

Pamiętają o Sybirakach
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Co  to  znaczy  czytać  narodowo?  Narodowo  to  znaczy 
w skali  całego kraju. To powszechne czytanie Polaków uru-
chomiła inicjatywa Prezydenta RP, która zaistniała 8 lat temu 
i co roku powtarza się pod honorowym patronatem urzędują-
cej Pary Prezydenckiej. Narodowo to również znaczy, że lek-
turą są utwory należące do narodowej literatury. W tym roku 
wybrano 8 dzieł z klasyki polskiej nowelistyki. Nasza biblio-
teka niemal od  samego początku uczestniczy w wydarzeniu. 
W tym roku strzelińska odsłona Narodowego Czytania odbyła 
się  po  raz  siódmy,  a  od  początku  jej  patronką  jest  Pani Bur-
mistrz Dorota Pawnuk. Wspierani przez kolegów ze Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury  tę prestiżową  akcję  zbiorowego czy-
tania od kilku edycji realizujemy w wersji scenicznej. Ponieważ 
nie zawsze przedmiotem akcji są utwory dramatyczne, a  zatem 
wymaga to odpowiedniej adaptacji tekstu. Nie inaczej było tak-
że w tej edycji, na której program złożyły się utwory należące 
do kanonu polskiej nowelistyki. Wybierając z pełnego zestawu 
lekturę dla nas, zdecydowaliśmy się na „Katarynkę" Bolesława 
Prusa i „Dobrą Panią" Elizy Orzeszkowej. Łączy je motyw do-
bra, które przecież jest uniwersalne, zawsze aktualne i pożądane. 
Sądząc po widowni, temat zainteresował liczne grono. A zatem, 
Pan Wiceburmistrz – Mariusz Kunysz zainaugurował strzeliń-
skie czytanie, uruchamiając prusowską „Katarynkę". Cały tekst 
został podany przez męską obsadę, w której znalazły się osobi-
stości  lokalnego życia publicznego, na czele z Panem Starostą 
– Markiem Czerwińskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej – 
Panem Ireneuszem Szałajko. Panowie z należytą powagą, ale też 
nie unikając wzruszenia, przekazali smutną historię niewidomej 

dziewczynki. Wszakże  jej  historia  zakończyła  się  happy-
-endem,  bo  znalazła  zrozumienie,  a  potem  perspektywę 
konkretnej pomocy u zdawałoby się megalomańskiego in-
teligenta,  rozmiłowanego w sztukach pięknych  i  również 
pięknych kobietach. Okazuje się, że czasem empatią błysną 
osoby,  które o  takową byśmy nie posądzali. W  tym  tkwi 
pewna przekora autora „Katarynki”. Ta przewrotna tona-
cja nasila się w noweli Orzeszkowej, której jednoznacznie 
brzmiący tytuł „Dobra Pani" już w trakcie lektury zyskuje 
tony fałszywe, obnażające pozór i egoizm pseudo-filantro-
pii.       Z dużym wyczuciem przekazały  to nasze  lektorki, 
wśród  których  nie  zabrakło  przedstawicielek  tzw.  ciała 
pedagogicznego  (w  tym  jedno wydanie  akademickie)  czy 
lokalnej kultury (w tym poetka). Wielu z naszych lektorów 
już wcześniej ujawniło swoje aktorskie inklinacje, ale i te-
goroczni debiutanci mogli pozytywnie zaskoczyć.  Wydaje 
się, że udział w tej zacnej i prestiżowej imprezie nie wyklu-
czył dobrej zabawy zarówno  jej czynnych,  jak  i biernych 
uczestników. Chociaż opowieść o chimerycznej i zmiennej 
w uczuciach Dobrej Pani kończy się smutno, to finał ca-
łego wydarzenia był optymistyczny, a poza tym naprawdę 
dobry. Za  sprawą znakomitych wykonawców koncertu – 
śpiewającego aktora Artura Gotza i akompaniującego mu 
Dawida  Ludkiewicza  przekonaliśmy  się  po  raz  kolejny, 
że piosenki z Kabaretu Starszych Panów są bezwzględnie 
dobre, a poza tym wiecznie młode. Miłym zaskoczeniem 
było to, że i Starsi Panowie aż tak odmłodnieli. Wydaje się, 
że przynajmniej damska część widowni przyjęła to z zado-
woleniem. Po koncercie można było spotkać się z Panem 
Arturem w foyer by zakupić płyty z jego nagraniami, choć 
nie odmawiał też pozowania do wspólnych fotek. Brawo! 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

Osoby znane z lokalnego życia publicznego przyjmują zasłużone oklaski za sprawdzenie

NARODOWE CZYTANIE W STRZELINIE

Przygotowanie 
maszyn
Aby  zmniejszyć  ryzyko 

wypadku,  maszyny  wypo-
saża  się w osłony  i obudo-
wy. Osłonięte powinny być 
wszystkie  mechanizmy  na-
pędowe,  silniki,  koła  paso-
we i zębate, łańcuchy, wały, 
przekładnie,  noże,  bijaki, 
tarcza piły  i szlifierki kąto-
wej.  Należy  dbać  o  dobry 
stan osłon tych elementów.

Nie każdy może 
obsługiwać maszynę
Aby  ustrzec  się  przed wy-

padkami,  należy  stosować 
podstawowe  zasadny  bez-
piecznej  obsługi  maszyn 
i  urządzeń  rolniczych.  Naj-
ważniejsza  zasada  -  maszy-
ny  mogą  obsługiwać  osoby 
zdrowe,  dorosłe,  przeszko-
lone  i  posiadające  wymaga-
ne uprawnienia. Rolniku, nie 
przystępuj  do  pracy,  jeżeli 

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń 
w gospodarstwie rolnym

Jak ustrzec się przed 
wypadkiem podczas 
obsługi rolniczego 
sprzętu radzi Kasa 
Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego 
w Strzelinie. Ten 
materiał powinni 
uważnie przeczytać 
i wziąć sobie do serca 
nasi rolnicy.

odczuwasz  jakiekolwiek  do-
legliwości  i  masz  złe  samo-
poczucie.

 
Pamiętaj 
o niebezpieczeństwach!
Podczas pracy z maszynami 

rolnik narażony jest na: skale-
czenie lub pochwycenie przez 
ruchome  części,  uderzenie 
przez zerwany element  - pas, 
linę,  łańcuch,  przygniecenie 
przez  przewożony  materiał 
lub  maszynę,  upadek,  popa-
rzenie,  przejechanie  lub  po-
trącenie. Podczas pracy należy 
dbać  o  bezpieczeństwo  nie 
tylko własne, ale i innych.

Używaj maszyn zgodnie 
z przeznaczeniem
Właściwa  eksploatacja  ma-

szyn  zwiększa  szansę  na  bez-
pieczną pracę w gospodarstwie 
-  nie  używaj  ciągników  nie-
przystosowanych  do  da-
nej pracy, nie przewoź lu-
dzi w skrzyni rozsiewacza 
nawozów  mineralnych, 
nie  zezwalaj  na  jazdę 
na  ładunku,  błotnikach, 
zaczepach,  nie  zezwalaj 
na  przebywanie  pomię-
dzy ciągnikiem a maszyną 
współpracującą,  nie  do-
puszczaj do długotrwałej 
pracy  ciągnika  i  maszyn 
w pomieszczeniach o sła-
bej  wentylacji  i  nie  uru-
chamiaj  ich  w  pomiesz-
czeniach drewnianych.

Jak bezpieczne parkować
Zabezpieczaj pozostawione 

maszyny  przed  samoczyn-
nym zjechaniem z pochyłości, 
podpieraj  zaczepy  maszyn. 
Parkuj  maszyny  tak,  aby  nie 
przeszkadzały  w  poruszaniu 
się  po  placach  i  pomieszcze-
niach  oraz  nie  stwarzały  za-
grożenia  dla  poruszających 
się  w  pobliżu  osób.  Rolnik 
jest odpowiedzialny za spraw-
ność  techniczną,  prawidłowe 
wyposażenie  i  przygotowanie 
do  pracy  obsługiwanych ma-
szyn.  Nie  można  dopuścić 
do  tego,  aby  przewożony  ła-
dunek  spadł  podczas  jazdy. 
Ważne  jest,  aby  używać  wy-
łącznie  przyczep  z  podwyż-
szonymi  burtami  lub  obudo-
wanych  siatką  i  zabezpieczać 
ładunki pasami.
Rolniku!  Aby  zwiększyć 

bezpieczeństwo  pracy,  rób 

sobie  przerwy  na  odpoczy-
nek,  ponieważ  zmęczenie 
obniża sprawność i koncen-
trację.  Pod  żadnym  pozo-
rem  nie  pozwalaj  na  obsłu-
giwanie  sprzętu  rolniczego 
osobom  nieupoważnionym, 
będącym w złym stanie psy-
chofizycznym oraz dzieciom 
poniżej 16-tego roku życia!

PT KRUS Strzelin

Do   opracowania  artykułu 
wykorzystano  jako  materiały 
źródłowe  broszury  prewen-
cyjne wydane przez Centralę 
Kasy  Rolniczego  Ubezpie-
czenia Społecznego.

Artykuł zostanie za-
mieszczony na stronach:
www.strzelin.pl,  www.kon-

dratowice.pl,  www.borow.pl, 
www.wiazow.pl,  www.prze-
worno.pl, www.lagiewniki.pl.

                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                    Wtorek -  08.10.

                                                                        godz. 16.00        

                                                                                 Podróż do Ziemi Świętej 
                                                                                                                                                  Izrael

                                                                        Palestyna   

 Jordania
 - spotkanie z podróżnikiem

                                             Bolesławem Grabowskim   
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Przypomnijmy,  że  dyrektorem  i  pomysłodawcą  Festiwalu 
Aktorstwa  Filmowego  im.  Tadeusza  Szymkowa  jest  Stani-
sław Dzierniejko. W tym roku impreza zorganizowana zosta-
nie  po  raz  ósmy, w  Strzelinie  zaś FAF  zawita  po  raz  trzeci. 
Choć szczegółowo program jeszcze nie jest znany, to dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień poinformo-
wał  już  o  tym,  kogo  będziemy  gościć.  Podczas  tegorocznej 
edycji nasze miasto odwiedzi Joanna Szczepkowska. To aktor-
ka teatralna, filmowa i telewizyjna, ale także pisarka. Na swoim 
koncie ma wiele wybitnych ról, ale niewątpliwie najbardziej za-
pisała się widzom wystąpieniem telewizyjnym z historycznym 
zdaniem: „Proszę państwa, 4 czerwca w Polsce skończył się 
komunizm”. Kolejnym gościem będzie Robert Gonera, znany 
m.in.  z  ról w filmach „Dług”,  „Samowolka”,  a  także  serialu 
„M  jak  miłość”.  To  nie  wszystko.  W  Strzelinie  zobaczymy 
także Piotra Machalicę, znanego m.in. jako odwórca roli sek-
suologa w filmie pt. „Sztuka kochania”. Aktor ma na swoim 
koncie wiele ról teatralnych i filmowych, ceniony jest również 
jako wykonawca piosenki aktorskiej. W ramach FAF będziemy 
również gościć Zbigniewa Zamachowskiego. To jeden z naj-
bardziej znanych aktorów swojego pokolenia. Do najsłynniej-
szych filmów, w których wystąpił Zamachowski należą m.in. 
„Cześć Tereska” „Ogniem i mieczem”, „Wiedźmin”, „Stacja”. 
Aktor  zajmuje  się  również  podkładaniem  głosu  do  postaci 
z animowanych bajek jak np. „Shrek”, „Stuart Malutki”. - Być 
może w programie pojawi się jeszcze jakaś niespodzian-
ka  –  mówi  dyrektor  Strzelińskiego  Ośrodka  Kultury, 
Dariusz Stępień. - Szczegóły tegorocznej edycji opu-
blikujemy na naszym profilu facebookowym oraz 
stronie internetowej, gdy tylko program zostanie 
dopracowany. Już dzisiaj zapraszam wszystkich na   
festiwal – kończy Stępień.

Jakub Olejnik

 

Przedstawicielami  Urzędu 
Wojewódzkiego  byli  Kamila 
Mrozowska,  pełnomocnik 
wojewody  dolnośląskiego 
do  spraw  mniejszości  naro-
dowych  i  etnicznych  oraz 
Piotr  Piss  –  pełnomocnik 
wojewody  dolnośląskiego 
do  spraw  Obchodów  Stule-
cia Odzyskania  przez Polskę 
Niepodległości.  Urząd  Mia-
sta  i  Gminy  reprezentował 
sekretarz  gminy  Kazimierz 
Nahajło.  W  spotkaniu  wziął 
udział  Honorowy  Członek 
Społeczności  Szkolnej,  Ho-
norowy  Obywatel  Strzelina, 
partner  polsko-niemieckich 
spotkań  młodzieży  i  przy-
jaciel  szkoły  Josef   Moeh-
lenkamp.  Uczestnikami 
były  również  uczennice 
i uczniowie PSP nr 5 uczą-

Spotkanie zapadnie długo w pamięci społeczności szkolnej

Kolejna edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego 
w naszym mieście

Znani aktorzy 
w Strzelinie
Do Strzelina już po raz trzeci zawita Festiwal 
Aktorstwa Filmowego. W  poprzednich edy-
cjach w  naszym mieście gościliśmy m.in. ta-
kich aktorów jak: Bogusław Linda, Artur Żmi-
jewski, Jan Nowicki czy Annę Dereszowską. 
Kogo zobaczymy w tym roku?

Niecodzienne spotkanie

Wizyta konsula w szkoleW drugim tygodniu 
września Publiczną 
Szkołę Podstawową 
nr 5 im. Bolka I Świd-
nickiego w Strzelinie 
odwiedził General-
ny Konsul Niemiec 
we Wrocławiu Hans 
Joerg Neumann. 
Towarzyszyła mu 
Joanna Mateusiak 
z Referatu Kultury. 
Spotkanie odbyło się 
w ramach projektu 
realizowanego przez 
Urząd Wojewódzki 
pn. „Niepodległa”.

cy  się  języka  niemieckiego 
oraz nauczyciele.
Spotkanie  rozpoczęło  się 

powitaniem  gości  przez  dy-
rektor  szkoły Grażynę Ziół-
kowską.  Następnie  Kazi-
mierz  Nahajło  przypomniał, 
że mija  10.  rocznica nadania 
Josefowi  Moehlenkampowi 
tytułu Honorowego Obywa-
tela  Miasta  Strzelina.  Josef  
Moehlenkamp  na  prośbę 
dyrektor  przedstawił  naj-
ważniejsze aktywności i osią-
gnięcia szkoły w długoletniej 
pracy  nad  dobrymi  stosun-
kami  polsko-niemieckimi. 

W następnej części spotkania 
Generalny  Konsul  Niemiec, 
Hans  Joerg  Neumann,  opo-
wiedział uczestnikom spotka-
nia  o  swoim  życiu  i  karierze 
dyplomatycznej oraz o zada-
niach  konsula.  Przedstawił 
także organizacje wspierające 
współpracę  polsko-niemiec-
ką. W  dalszej  części  rozmo-
wa  miała  charakter  dyskusji. 
Tematem  była  współpraca 
Polski i Niemiec w sferze go-
spodarczej.
Uczniowie  klasy  7c  przy-

gotowali  krótki  program 
artystyczny,  podczas  któ-

rego  nie  tylko  zaprezen-
towali  swoje  umiejętności 
językowe,  ale  również  za-
dbali  o  dobrą  zabawę  gości. 
Spotkanie  zakończyło  się 
przekazaniem  uczestnikom 
spotkania drobnych upomin-
ków  przez  konsula.  On  zaś 
otrzymał na pamiątkę zdjęcie 
ze  wszystkimi  uczestnikami 
spotkania.  Przedstawicie-
le  Urzędu  Wojewódzkiego 
przeprowadzili  krótki  kon-
kurs na temat wiedzy o pracy 
konsulatu.  Zwycięzcy  otrzy-
mali nagrody.

RED
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W  trosce  o  bezpieczeństwo  dzieci 
w  Przedszkolu  Miejskim  „Kolorowa 
Kraina”  w  poniedziałek,  23  września 
przeprowadzony  został  próbny  alarm 
przeciwpożarowy. O godzinie 10 w bu-
dynkach  przedszkola  rozległ  się  gło-
śny  sygnał,  po  którym  niezwłocznie 
przystąpiono  do  ewakuacji.  Zgodnie 
z założeniem alarmu przedszkolaki zo-
stawiły  wszystko  w  salach.  Głównym 
celem  tych  ćwiczeń  była  umiejętność 
prawidłowej  ewakuacji  dzieci  i  pra-
cowników.  - Jesteśmy dumni z na-
szych przedszkolaków, cieszymy 
się, że akcja przebiegła sprawnie, 
ale jednocześnie mamy nadzieję, 
że umiejętność szybkiego opusz-
czania zagrożonego budynku nam 
się nie przyda – mówi wychowawczy-
ni  grupy „Misie” Karolina Stefańczyk. 
Alarm nadzorowany był przez jednost-
ki Państwowej Straży Pożarnej w Strze-
linie. Po ewakuacji dzieci miały okazję 
zrobić  sobie  pamiątkowe  zdjęcie  przy 
wozie strażackim. 

REDPo akcji przedszkolaki ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia przy wozie strażackim

Jedną z wielu imprez w ramach obchodów święta mia-
sta były zawody wędkarskie zorganizowane przez PZW 
Koło 21 w Strzelinie pod patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Strzelin. W sobotę, 21 września na górnym 
stawie w Białym Kościele trzydziestu wędkarzy rywali-
zowało   o puchar zawodów. Zawodników podzielono 
na dwie kategorie wiekowe. W kategorii młodzieżowej 
I  miejsce  zajął  Krzysztof   Chacko  (2,39),  II  miejsce 
Cyprian Dymitr (0,53). W kategorii dorosłych zwycię-
żył Sebastian Sowiński (5,01), II miejsce zajął Dariusz 
Dojenko (4,63), a III Jan Klonowski (4,42). Kolejni na-
grodzeni to Krystian Fedysio (4,06) oraz Tomasz Susło 
(3,25). Puchary wręczał wiceburmistrz Mariusz Kunysz 
oraz prezes koła Stanisław Pychowski. Dodatkowe na-
grody za czwarte i piąte miejsce ufundowali: właściciel 
sklepu   wędkarskiego MAX  Bogdan Drozdalski oraz 
właściciel  sklepu  zoologiczno-  wędkarskiego  Sandacz 
Andrzej Stochmal.

RED 

W miniony weekend  harcerze  ze Związku Drużyn Ziemi 
Strzelińskiej  uczestniczyli  w  zbiórce  „Alert  Pamięci”, 
która upamiętniała 80. rocznicę przejścia ZHP do kon-
spiracji  i  utworzenia  Szarych  Szeregów.  Uroczyste  ob-
chody  odbyły  się w Warszawie,  a  rozpoczęły  się Mszą 
Święta w Parku Wolności przy Muzeum Powstania War-
szawskiego. Wieczorem odbyły się koncerty oraz wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych i harcerskich. Harce-
rze uczestniczyli w spacerze historycznym po Warszawie. 
Odwiedzili  miejsca  szczególnej  pamięci  poświęconych 
Szarym Szeregom, następnie z Placu Zamkowego wyru-
szyli w pochodzie na Plac Marszałka Józefa Piłsudskie-
go.  Tam  odbył  się  uroczysty  apel  z  udziałem Druhen 
i Druhów z Szarych Szeregów. Podczas apelu odczytano 
przesłanie Szarych Szeregów, które następnie wręczono 
przedstawicielowi każdej chorągwi. W trakcie uroczysto-
ści uczono pamięć zmarłych harcerzy walczących w Po-
wstaniu  Warszawskim  oraz  zasłużonych  instruktorów, 
którzy  zapisali  się  na  kartach  historii  Związku Harcer-

stwa  Polskiego.  Punk-
tem  kończącym  „Alert 
Pamięci”  było  złożenie 
wiązanek  na  Cmenta-
rzu Wojskowym na Po-
wązkach na grobie hm. 
Stefana  Mirowskiego 
oraz  Kwaterze  Szarych 
Szeregów.  Następnego 
dnia  harcerze  zwiedzi-
li  Muzeum  Powstania 
oraz  zobaczyli  spektakl 
muzyczny  „Metro” 
w Teatrze Buffo.

RED

Harcerze ze Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej upamiętnili  80. rocznicę przejścia 
ZHP do konspiracji i utworzenia Szarych Szeregów

Alarm przeciwpożarowy 
w przedszkolu...

Rywalizowało trzydziestu wędkarzy 

Zawody o puchar burmistrza na stałe wpisały się w kalendarz imprez PZW Koła 21 w Strzelinie

ALERT PAMIĘCI
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20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Podopieczni Przedszkola Miejskiego „Kolorowa 
Kraina” uczcili ten dzień świetną zabawą, kolorową pio-
senką i radosnymi tańcami. Ach co to była za przygoda, 
pełna wrażeń i uśmiechu. Przedszkole odwiedziło wielu 
ciekawych gości, a byli nimi między innymi: Komisarz 
Lew, Myszka Miki oraz Mrówka. Każde dziecko, przycho-
dząc do przedszkola mogło powiesić przed wejściem 
balonik ze swoim imieniem, aby zaznaczyć, że jest praw-
dziwym przedszkolakiem. 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzono również 
w oddziale przedszkolnym PSP nr 4 w Strzelinie. Były 
zabawy z chustą, rysowanie w rozmiarze maxi oraz poczę-
stunek, który bardzo ucieszył dzieci. Tego dnia przedszko-
laki odwiedziły dyrektor Alicja Porada oraz wicedyrektor 
Justyna Tiahnybok, które podarowały zabawki dla grupy 
i upominki dla każdego świętującego przedszkolaka. 

RED

Wizyta Myszki Miki była nie lada atrakcją

W  piątek,  20  września  uczniowie  klas  O-III  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4   w Strzelinie  zaopatrzeni w wor-
ki  na  zbiórkę  śmieci  i  jednorazowe  rękawice,  uczestniczyli 
w akcji „Sprzątanie świata”. Głównym celem było rozbudze-
nie świadomości ekologicznej uczniów  i odpowiedzialności 
za środowisko. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad 
bezpieczeństwa. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane 
szczytnym  celem, miały  wyznaczone  tereny,  które  solidnie 
posprzątały.  Akcja  przebiegła  bardzo  szybko  i  sprawnie, 
a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

RED Uczniowie PSP nr 4 w Strzelinie wzięli udział w akcji sprzątania świata

Wyjątkowy chrzest 
Nasze partnerskie miasto Frankenberg  jest organizatorem 

8. Saksońskiej Wystawy Ogrodniczej. Na prawie 11 hektarach 
posadzono przepiękne kwiatowe kompozycje, które zmieniają 
się wraz z porą kwitnienia. Powstały ścieżki edukacyjne, place 
zabaw i wiele zakątków, w których odpoczywając na ławecz-
kach podziwiać można kwiatowe rabaty. Wystawa trwa od 20 
kwietnia do 6 października. W weekend 14-15 września na za-
proszenie  burmistrza  Firmenich  delegacja  ze  Strzelina 
wraz ze Strzelińską Orkiestrą Dętą miała okazję zwiedzić 
teren wystawy. Nasza orkiestra na dwóch scenach umiesz-
czonych w odległych częściach terenu wystawienniczego 
swoimi koncertami urozmaicała czas zwiedzającym i ze-
brała mnóstwo braw oraz zachwytów. Najmilszą chwilą 
i nie  lada niespodzianką było uczestniczenie w nadaniu 
nazwy nowo wyhodowanej przez niemieckiego hobbystę 
ogrodnika Franka Krauze z Klingenbergu odmiany dali. 
Nazwano ją Dorota na cześć burmistrz Strzelina Doroty 
Pawnuk, aby wzmocnić nasze partnerstwo. Cała ceremo-
nia miała bardzo piękną oprawę. W obecności zwiedzają-
cych uroczyście nadano imię tej nowej żółto - czerwonej 
odmianie dalii. Chrztu dokonali August Starke, w którego 
postać wcielił się aktor Dietmar Matthes oraz burmistrz 
Tomas Firmenich, burmistrz Dorota Pawnuk i hodowca 
Frank Krauze. Mamy nadzieję, że już niedługo otrzyma-
my bulwy dalii i zasadzimy je na  strzelińskim skwerze.

RED

 Chrztu dokonali August Starke, w którego postać wcielił się aktor Dietmar Matthes 
oraz burmistrz Tomas Firmenich, burmistrz Dorota Pawnuk i hodowca Frank Krauze

Odpowiedzialni 
za środowisko

PRZYGODA 
PEŁNA WRAŻEŃ 
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W  ostatni  weekend  września  w  Świdnicy 
odbył się 13. Międzynarodowy Turniej Bok-
serski.  Strzeliński  klub  reprezentował  Mike 
Drużga, który w losowaniu trafił na obecne-
go mistrza  Polski.  Nasz  bokser  udowodnił, 
że  jest  jednym  z  najlepszych  zawodników  
swojej  kategorii  w  Polsce  pokonując  swoje-
go  rywala  jednogłośną  decyzją  sędziów  3:0. 
– Mike tym występem pokazał, że w po-
przednich zawodach na Mistrzostwach 
Polski powinien wygrać swój pojedynek – 
mówi Marcin Drużga z Boxing Klub Strzelin. 
- Niestety, sędziowie oglądali chyba inną 
walkę i dali wtedy zwycięstwo rywalowi, 
który walczył na swoim terenie i został 
Mistrzem Polski. Tak to bywa w sporcie. 
Mike ma twardy charakter i jego zwycię-
stwo „mówi samo za siebie” – dodał trener.  

JO Mike Drużga pokonał obecnego mistrza Polski

18 września, na Stadionie Miejskim w Strzelinie odbył się I Memoriał Piłkarski im. śp. 
Krzysztofa Szczegielniaka, zasłużonego nauczyciela i wychowawcy, radnego Rady Miejskiej 
Strzelina V kadencji samorządowej (2006-2010). Nie brakowało emocji, zaciętej walki, efek-
townych akcji oraz pięknych goli. W wydarzeniu upamiętniającym zmarłego w ubiegłym 
roku, powszechnie lubianego i szanowanego nauczyciela wychowania fizycznego, wzięli 
udział uczniowie z lokalnych szkół podstawowych oraz średnich. W me-
moriale wystartowało aż 19 zespołów, a jego uczestnicy i uczestniczki 
rywalizowali w czterech kategoriach: Dziewczęta - roczniki 2007 i młod-
sze (I miejsce – PSP nr 5 w Strzelinie). Chłopcy: roczniki 2007 i młodsi 
(I miejsce – PSP nr 5 w Strzelinie), roczniki 2006-2005 (I miejsce - PSP 
nr 4 w Strzelinie) oraz roczniki 2002 i młodsi (I miejsce – CKZiU 
w Strzelinie). Warto podkreślić, że na uczestników czekały liczne nagrody 
oraz słodkie upominki. Memoriał zorganizowali: Strzelińskie Centrum 
Sportowe Edukacyjne, dzieci Pana Krzysztofa - Magdalena Szczegielniak 
– Noga i Piotr Szczegielniak, a organizatorów wsparli sponsorzy wśród 
których była m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Dorota Pawnuk.

RED

Doskonale poradzili sobie zawodnicy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w  Strzelinie podczas 
Igrzysk Sportowych Seniorów, które odbyły 
się w Ziębicach. Mimo sporej konkurencji nasi 
reprezentanci zdobyli aż sześć medali.

Reperezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Strzelina świetnie spisała się pod-
czas Igrzysk Sportowych Seniorów

W połowie września grupa 17 osób z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku  ze  Strzelina  wzięła  udział  w  Igrzyskach  Spor-
towych  Seniorów  w  Ziębicach.  Impreza  organizowana  jest 
przez Fundację „Teraz Ziębice” i skierowana jest do seniorów 
z  całego  Dolnego  Śląska.  W  tegorocznych  zawodach  wy-
startowało  łącznie ponad 300 osób. Uczestnicy  rywalizowali 
ze sobą w turnieju gier zręcznościowych z elementami popu-
larnych dyscyplin sportowych, m.in. piłka nożna, tenis, boks, 
biegi  itp. W  zawodach  bardzo  dobrze  spisała  się  strzelińska 
grupa seniorów. Nasi reprezentanci zdobyli łącznie sześć me-
dali.  Bezkonkurencyjni  byli w  konkurencji  strzał  na  bramkę 
i  żonglowanie piłki  zdobywając  trzy pierwsze miejsca. Zwy-
cięstwo  przypadło  Janowi  Nowakowskiemu,  II  lokatę  zajął 
Marian  Baran,  zaś  trzecią Marian Majchrak. W  konkurencji 
gra w bule wśród kobiet II miejsca zajęła Urszula Tokarska, 

a wśród mężczyzn III lokatę zdobył Wiesław Dusza. Naj-
niższe miejsce na podium uzyskała również Zofia Koziak 
w konkurencji tenisa ziemnego. Laureaci otrzymali meda-
le, dyplomy oraz nagrody rzeczowy (m.in. bony na zaku-
py, akcesoria do samochodu, grabie, ciśnieniomierz itp.) - 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w zawodach. 
Nasza reprezentacja spisała się świetnie, wypadli-
śmy lepiej niż seniorzy, którzy przyjechali z dużych 
miast – mówi prezes UTW w Strzelinie Wiesław Dusza. 
Po zmaganiach na wszystkich uczestników czekał obiad 
i wspólne zabawy. Warto wspomnieć, że gmina Strzelin 
sfinansowała koszty transportu seniorów na zawody.

Jakub Olejnik

To były udane zawody

Wrócili z medalami

Uczcili pamięć na sportowo

Krzysztof Szczegielniak na jednym z turniejów piłkarskich 
w 2010 r. (fot. archiwum UMiG Strzelin)

Współorganizatorami wydarzenia byli syn i córka Krzysztofa Szczegielniaka

Jednogłośne
zwycięstwo
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Coraz więcej  ludzi  zna  hi-
storię naszego miasta – to do-
brze. Tysiące  już  wchodziły 
na  strzelińską wieżę  ratuszo-
wą.  Wielokrotnie  wspinając 
się  na  taras  widokowy  mi-
jaliśmy  dwie  cele  dawnego 
aresztu w ratuszu - tzw. ciem-
ną izbę i izbę balwierza. W tej 
ostatniej  znajduje  się  wiele 
rytów  i  inskrypcji pochodzą-
cych nawet z przełomu XVI/ 
XVII wieku, ale jak dotąd nie 
zbadanych.  Dwa  lata  temu 
odwiedziła  nasze  miasto 
grupa młodych archeologów 
wrocławskich  i  członków 
Stowarzyszenia  Ochrony 
i  Badań  Zabytków  Prawa. 
Inskrypcje  te  zaintrygowały 
ich  do  tego  stopnia,  że  po-
stanowili  temat  potraktować 
badawczo.  Po  miesiącach 
oczekiwań  w  periodyku  na-
ukowym  „Pomniki  dawnego 
prawa” (zeszyt 42, W-w, czer-
wiec  2018,  ss.  46-59)  ukazał 
się  artykuł  pp.  Pawła Dumy 
i  Roberta  Hesia  pt.  „Ryty 
wykonane  przez  więźniów 
na  murach  wieży  ratuszowej 
w Strzelinie”.
Znając  wielu  entuzjastów 

historii  regionu  i  wychodząc  
niejako  naprzeciw  ich  zain-
teresowaniom  postanowiono 
niniejszym  artykułem  przed-
stawić  najważniejsze  infor-
macje na intrygujący temat.

 Ryty i inskrypcje pochodzą nawet z przełomu XVI/XVII w.

Najstarszy ryt na naszej wieży 
powstał w 1546 r. „Zbrodnia i kara” w Strzelinie 

Ryty wykonane przez więźniów na  murach 
wieży ratuszowej w Strzelinie skrywają wiele 
tajemnic. Grupa archeologów postanowiła je 
zbadać. Co ustalono? 

 A zatem…
Takich  rytów  i  inskryp-

cji  jak  nasze  wytworzonych 
przez  przetrzymywanych 
w  dawnych  celach  zachowa-
ło  się  niewiele. Wysoka war-
tość artykułu wynika choćby 
z  faktu,  że  autorzy nie ogra-
niczyli się jedynie do badania 
inskrypcji  i  rytów ale pozna-
li  w  obszarze  źródłowym 
szczegółowo  historię  strze-
lińskiego  ratusza.  Zauważy-
li  słusznie,  że  mimo  wielu 
zniszczeń  i  ostatniej  odbu-
dowy  (pierwszego  etapu) 
pomieszczenie,  na  którym 
zachowały się ryty nie uległo 
znacznemu zniszczeniu.
Więzień  –  aresztów 

w  Strzelinie  było  więcej. 
Przestępców  przetrzymy-
wano  w  Wieży  Katowskiej, 
Garncarskiej,  Bramie  Wod-
nej.  Nawet  po  II  wojnie 
światowej  funkcję  więzienia 
pełnił  budynek powszechnie 
znany miejscowym jako „Bel-
weder”. Poza murami miasta 
na wzgórzu Gołka, przy dzi-
siejszej  ul. Dzierżoniowskiej, 
stała  murowana  szubienica, 
na  której  swój marny  żywot 
kończyli różnej maści opraw-
cy.  Jednak  epicentrum  jurys-
dykcji  od  czasów  średnio-
wiecza w Strzelinie było  
w Rynku. To tutaj w ra-

tuszu  były  dwie  sale  aresztu 
miejskiego,  w  murach  ratu-
sza przy wejściu umocowana 
była  kuna  (żelazna  obręcz 
wkładana na szyję skazańcom 
i  zamykana na kłódkę). Nie-
opodal budynku był kamien-
ny pręgierz  (słup w  średnio-
wieczu i czasach późniejszych 
służący do wymierzania kar), 
a  wyroki  orzekano  przy  ist-
niejącym  do  dzisiaj  stole  sę-
dziowskim.  Funkcjonujący 
w Strzelinie od 1979 r. zakład 
karny zdaje się więc być nie-
świadomą  kontynuacją  tra-
dycji  historycznych  miasta 
w tym obszarze.
Podobne  do  strzelińskich 

ryty więzienne zachowały się 
na  wieży  więziennej  w  Śro-
dzie  Śląskiej,  wieży  Grodz-
kiej  na  Zamku  Królewskim 
w Warszawie  i w wieży szpi-
talnej w szwajcarskim Brem-
garten. Najstarszy  ryt na na-
szej wieży powstał w 1546 r., 
najmłodszy jest z roku 1819. 
W  aresztach  przebywali  lu-
dzie  różnego  stanu  społecz-
nego  i  zawodowego  –  stąd 
na rytach widać skrzyżowane 
łopaty  chlebowe,  precle,  no-
życe,  herby  rodowe,  przed-
stawienia  zwierząt,  motywy 
religijne,  a  nawet  znaki  ma-
giczne.  Najlepiej  zachowały 
się ryty  i  inskrypcje we wnę-
kach  okiennych  oraz  wyryte 
na kamiennej ościeżnicy przy 
wejściu  do  tzw.  sali  balwie-
rza.  Analizując  ryty  można 

domniemywać,  że  wśród 
osadzonych  byli  zarówno 
przestępcy oskarżeni o drob-
ne  przewinienia,  jak  rów-
nież  osoby,  wobec  których 
orzekano  najwyższy  wymiar 
kary.  Jednak  ich  odczytanie 
jest  trudne.  Trzeba  wziąć 
pod uwagę  fakt,  że oryginal-
ny  tynk został w przeszłości 
skuty  i  zachowane do dzisiaj 
inskrypcje  są  tylko  niewielką 
częścią  pierwotnej  całości. 
Wśród wielu znaków na ścia-
nach rozpoznać można kilka 
związanych  z  profesją  więź-
nia: strug (hebel), precel, kiel-
nia,  nożyce,  dzban,  miecze. 
Jeden z rytów opatrzony jest 
podpisem:  HANS  WEGE 
i datą 1546. Inne znaki spra-
wiają  poważne  trudności 
interpretacyjne.  Najbardziej 
tajemniczym  rytem  jest 
przedstawienie koła o sześciu 
szprychach – być może cho-
dzi  o symbolikę solarną?

Ustalenie  jaki  rodzaj  prze-
stępstwa  został  popełniony 
przez  wykonawców  rytów 
jest  niemożliwe.  Jednak  źró-
dła  odnotowały  fakt  pobytu 
w areszcie dwóch mieszczan 
za  słuchanie  kazania  w  sta-
nie  nietrzeźwości  (1670  r.). 
Natomiast  w  1669  r.  karę 
dyb  otrzymał  pewien  chłop 
za kradzież prania, a w 1728 
roku w dyby na trzy miesiące 
zakuto prostytutkę.
Oprócz  rytów  związanych 

z  profesją  zachowały  się  też 
wizerunki  postaci  ludzkich, 
które  są  jednak    wykona-
ne  w  sposób  bardzo  prosty 
i  schematyczny.  Szczególną 
uwagę  zwraca  postać  męż-
czyzny  w  kapturze  na  gło-
wie.  W  areszcie  odnaleźć 
także  można  inskrypcje, 
które  są  w  stanie  szczątko-
wym. Niemniej jednak cenne 
są  w  nich  daty  pozwalające 
na  datowanie  powstawania 

strzelińskich  rytów:  1546, 
1595, 1601. 
Niech niniejszy artykuł sta-

nie  się  zachętą  do  wnikliwej 
obserwacji  rytów  i  inskrypcji 
znajdujących się w celi  na wie-
ży  ratuszowej.  Czytelników 
bardziej  zainteresowanych  te-
matem  odsyłamy  do  lektury 
artykułu w periodyku nauko-
wym. Podsumowując – cieszy 
fakt,  że  wreszcie  podjęta  zo-
stała próba interpretacji rytów 
i napisów od dawna intrygują-
cych wielu z nas.

Jacek Dziedziński

Temat nie zostałby dotąd 
zbadany, gdyby nie deter-
minacja i  upór w  kontak-
tach z  autorami artykułu  
miłośnika regionu – Euge-
niusza Kozłowskiego. Dzię-
kujemy. Podziękowania 
należą się również Jackowi 
Dziedzińskiemu oraz To-
maszowi Duszyńskiemu.
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Cieszyliśmy  się  bardzo 
z kolejnego wyjazdu na Ukra-
inę. Nasze myśli już od wcze-
snej  wiosny  krążyły  wokół 
akcji.  Włożyliśmy w nią prze-
cież tyle wysiłku. Od kilku lat 
jako grupa wolontariuszy pod 
egidą  Szkoły  Podstawowej 
im.  Armii  Krajowej  w  Pru-
sach  oraz  przewodnictwem 
Ewy  Majewskiej  wyjeżdża-
my  na  podolskie  cmentarze, 
żeby  przywracać  od  zapo-
mnienia mogiły dawnych pol-
skich mieszkańców tych ziem. 
W pierwszych dniach lipca jak 
zwykle rozpoczęliśmy przygo-
towania  do  wyjazdu.  Pilarki, 
wykaszarki,  tasaki,  sekatory, 
rękawice, części zapasowe etc. 
Bazując  na  doświadczeniu 
z  lat  ubiegłych  nastawialiśmy 
się  psychicznie,  że  kwartały 
cmentarza,  które  w  zeszłym 
roku  zostawiliśmy  bez  roślin-
ności będą znów zakryte przez 
gęste  „burzany”.  Niemniej 
jechaliśmy  z  przekonaniem, 
że nasza ciężka praca ma sens.  
Z każdym rokiem nasz, polski, 
łoszniowski cmentarz, na któ-
rym  od  wieków  spoczywają 
kości  naszych  przodków  nie 
jest  już jedynie ciemną gęstwą 
wysokich  wiązów,  rozgałę-
zionych  dereni,   giętkich sza-
kłaków  czy  kolczastych  akacji 
(dla  większej  niedostępności 
przetkanych  dzikim  winem). 
Nagrobki i figury są coraz bar-
dziej  widoczne  bo  przykrywa 
je  „tylko”  kożuch  bodiaków, 
lebiod  i  pokrzyw. Na  najdaw-
niej pielęgnowanych przez nas 
fragmentach cmentarza nie ma 
już nawet burzanów, a miejsce 
bujnej,  zdziczałej  pokrywy 
zielnej  zajęły  „lekkie”  zbioro-
wiska trawiaste. Mamy nadzie-
ję, że cmentarz w Łoszniowie 
będzie kiedyś wyglądał tak jak 
ten w Nowej Mogielnicy, gdzie 
wokół polskich grobów rośnie 
niemal tylko trawa.   Ale samo 
z siebie nic się nie zrobi. Dla-
tego  jechaliśmy  pełni  nadziei, 
że uda nam się ponownie wy-
rwać  z  zielonej  czeluści  nowe 
partie  nekropolii  i  przywrócić 
je ludzkiej pamięci.
Tym razem, poza młodzie-

żą  –  Martyną  Olędzką  oraz 
Maćkiem i Kubą Laszczyński-
mi, towarzyszyli nam potom-

Wolontariusze pracowali na cmentarzu w pocie czoła

„Jechaliśmy z przekonaniem, 
że nasza ciężka praca ma sens” Wyrwać z czeluści 

i przywrócić pamięci
Na łamach „Nowin Strzelińskich” kilkakrotnie 
pisaliśmy o kresowej akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”. Z powiatu strzelińskie-
go co roku na Ukrainę jeździ kilka grup, aby 
porządkować polskie cmentarze. Jedna z nich 
to wolontariusze ze szkoły w Ludowie Polskim. 
Tym razem przedstawiamy relację z wyjazdu 
drugiej grupy pod egidą SP w Prusach.   

kowie  łoszniowian,  którzy 
przyjechali  aż  ze  Sztokhol-
mu.  Niezwykle  sympatyczni 
Bożena  i  Marek  Mordarscy 
bardzo  szybko  „wtopili  się” 
w  naszą  grupę  i  okazali  się 
nieocenionymi  pomocnika-
mi w pracach porządkowych. 
Zaczęliśmy od inwentaryzacji 
zdjęciowej  stanu  początko-
wego.  Był  taki,  jakiego  się 
spodziewaliśmy – bujne aka-
cjowe  odrośla,  osty,  lebiody 
i pokrzywy pokryły szczelnie 
obszar, z którego w zeszłym 
roku  usunęliśmy  drzewa 
i krzewy. Ale tam, gdzie nasze 
prace wykonywaliśmy już dwa 
albo więcej lat było ich znacz-
nie  mniej.    Na  cmentarzu 
stawili  się  nasi  łoszniowscy 
współpracownicy    - Włodzi-
mierz Kobel, który specjalnie 
na  czas  akcji  wrócił  z  pracy 
sezonowej w Polsce oraz Mi-
chał Laszczyński  z wnukiem 
Aleksandrem.    Na  początku 
założyliśmy,  że  na  cmenta-
rzu  w  Łoszniowie  wytniemy 
kwartał  w  centralnej  części 
nekropolii,  tak  aby  odsłonić 
i  wyeksponować  pomnik  ku 
czci  poległych  i  zaginionych 
mieszkańców  wsi  w  cza-
sie  I  wojny  światowej.  Ten 

ufundowany ok. 100 lat temu 
przez wdowy, matki  i  sieroty 
monument  usytuowany  jest 
w centralnej części polskiego 
cmentarza.  Niestety  okazało 
się,  że miejsca,  gdzie prowa-
dziliśmy  tegoroczną wycinkę 
od  lat  służyły  miejscowym 
mieszkańcom jako cmentarny 
śmietnik. Przykre to, bo znaj-
dowały się tam przecież gro-
by. Postanowiliśmy, że na za-

kończenie prac ustawimy tam 
tablice z napisami po ukraiń-
sku: „Nie śmiecić”.  Podzieli-
liśmy się na dwie grupy. Jedni 
pracowali kosami mechanicz-
nymi wycinając odrośla akacji 
i  „burzany”,  a  drudzy  wy-
cinali  las,  wyciągali,  składali 
i  palili  gałęzie.  Pogoda  była 
nieco inna niż w poprzednich 
latach. Deszcz „wisiał” w po-
wietrzu.  Szczęśliwie  jednak 

ani razu nie musieliśmy prze-
rywać  naszej  pracy.  W  cza-
sie,  kiedy  kosiarze  pojechali 
do Nowej Mogielnicy, w celu 
porządkowania  tamtejsze-
go  cmentarza,  Leonard  Lis 
z  Włodzimierzem  Koblem 
przystąpili  do  remontu  po-
mnika proboszcza parafii p.w. 
Św. Jana Kantego w Łosznio-
wie  z  początku  XX  wieku  - 
ks. Władysława Bożyńskiego. 

Najpierw  podkopali  funda-
menty postumentu, a następ-
nie specjalnie przywiezionym 
do tego celu z Polski łomem 
podważyli  przechylony  po-
mnik  i podkładając kamienie 
wyprostowali go.   W wyniku 
wycinki  lasu  udało  nam  się 
także  włączyć  do  uprząt-
niętego  obszaru  cmentarza 
układany  z  polnych  kamieni 
grobowiec należący najpraw-
dopodobniej  do  rodziny 
dzierżawców dóbr łoszniow-
skich – Zabielskich. 
W  święto  Piotra  i  Pawła, 

które  na  Ukrainie  (zgodnie 
z  kalendarzem  juliańskim) 
przypadało  na nasz 12 lipca 
oraz  w  niedzielę,  nie  praco-
waliśmy,  a  wolny  czas  po-
święciliśmy  na  poznawanie 
Podola. 
Założenia,  dotyczące  po-

rządkowania  cmentarzy 
w  Łoszniowie  i  Nowej  Mo-
gielnicy  w  2019  roku  zosta-
ły  przez  nas  zrealizowane. 
Martwić może fakt, że po raz 
kolejny  nie  udało  nam  się 
wciągnąć większej  ilości obec-
nych mieszkańców Łoszniowa 
do współpracy. Nasza działal-
ność na cmentarzu na pewno 
nie przeszła bez echa, chociaż 
przerywaliśmy  pracę  na  czas 
świąt (także tych ukraińskich) 
oraz  podczas  pogrzebów. 
Wyjechaliśmy z Ukrainy peł-
ni  nadziei  i  planów  na  przy-
szłość.  Tam  naprawdę  jest 
jeszcze  dużo  do  zrobienia. 
Przez  naszą  pracę  możemy 
udowodnić  i  pokazać  jak 
bardzo ważni  dla  nas  są  nasi 
przodkowie  i    że ocalimy  ich 
od zapomnienia.

       
Warto podkreślić, że  wy-
jazd grupy z SP w Prusach 
wsparła Burmistrz Miasta 
i  Gminy Strzelin Dorota 
Pawnuk. Gmina Strzelin 
pokryła częściowo koszty 
transportu. 

Wyjazd wsparli również 
radni i  osoby prywatne 
z  gminy Kondratowice: 
Wiesław Skorupski, Cze-
sław Krawczyszyn, To-
masz Osowski, Wiesław 
Kasprzyszak, Aleksander 
Skorupski, Maria Kara-
kow, Edward Skorupski 
oraz leśniczy z  Gościęcic 
Czesław Koryś.

Piotr Laszczyński


