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Ogromne wyróżnienie otrzymała niedawno Strzelińska Orkiestra Dęta. Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński nadał jej niezwykle  prestiżową 
odznakę honorową  - „Zasłużony dla Kul-
tury”. O przyznanie tego zaszczytnego 
wyróżnienia wnioskowała Gmina Strze-
lin. Naszą orkiestrę nagrodzono m.in. za 
upowszechnianie i ochronę kultury, a le-
gitymację potwierdzającą przyznanie pań-
stwowego odznaczenia oficjalnie wręczy 
orkiestrze Wojewoda Dolnośląski. Przy-
pomnijmy, że Strzelińska Orkiestra Dęta 
obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia 
i kontynuuje chlubne tradycje dawnych 
strzelińskich orkiestr zakładowych - cukrowni oraz kopalni granitu. Orkiestrą, która 
zapewnia muzyczną oprawę wielu lokalnych wydarzeń,  kieruje kapelmistrz Józef  
Stachowicz. Opiekę nad orkiestrą sprawuje Strzeliński Ośrodek Kultury, a cykliczne 
próby odbywają się w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu.

RED

Klienci już się zgłaszają
Wszystkie firmy 

działające 
w ramach 

Strzelińskiego 
Gminnego

Inkubatora 
Przedsiębiorczości 

mogą liczyć 
na intensywną

 promocję 
na łamach 

„Nowin 
Strzelińskich”. 

W bieżącym 
wydaniu szeroko 

prezentujemy 
pierwsze 

przedsiębiorstwo, 
które dołączyło 
do inkubatora.

Michał Serwicki i Marta Kozuń z MathWinners 
w swojej nowej siedzibie

czytaj str. 8

Nasza orkiestra wyróżniona

CENNE PAŃSTWOWE ODZNACZENIE

Na co „pójdzie” fundusz sołecki?
Rosną wydatki na fundusz sołecki, który w gminie Strzelin funkcjonuje 

od 10 lat. W projekcie budżetu na  2020 rok zaplanowano na ten cel już po-
nad 700 tys. zł. Na co będą przeznaczone te środki?
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Nasz chór 
wśród 

najlepszych
„Triole” to od lat ścisła czołówka 

dolnośląskich chórów. Można ich 
usłyszeć na wielu wydarzeniach kul-
turalnych wysokiej rangi. 

czytaj str. 14

czytaj str. 6

Gmina po raz kolejny wspiera szpital
Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Strzelina rajcy podjęli 

uchwałę dotyczącą przeznaczenia 50 tys. zł na pomoc dla Strzelińskiego 
Centrum Medycznego.... czytaj str. 3

STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Zrobili to jako pierwsi w Polsce 
Kilka lat temu strzelińska firma pierwsza na rynku krajo-

wym stworzyła biodegradowalne opakowania. Początkowo 
niewielu wierzyło w sukces. Dziś właściciel marki Eco Line 
może z dumą patrzeć na rozwój „swojego dziecka” i wprowa-
dzać kolejne innowacyjne rozwiązania. 

czytaj str. 5
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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.

Jubileusz złotych godów obcho-
dzą w tym roku państwo Jadwiga 
i Edmund Szeleśnikowie. Niedaw-
no w strzelińskim magistracie 
burmistrz Dorota Pawnuk wręczyła 
jubilatom Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznane 
parze przez Prezydenta RP Andrze-
ja Dudę. Szefowa gminy Strzelin 
złożyła małżeństwu gratulacje 
i najlepsze życzenia. O nastrojową i bar-
dzo uroczystą oprawę zadbali pracownicy 
Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie. Nie 
zabrakło też tortu, toastu, pamiątkowych 
zdjęć oraz krótkiego występu Zbigniewa 
Stachowskiego, który zaśpiewał piosenki 
legendarnego Elvisa Presleya. Państwo 
Szeleśnikowie mają 2 dzieci i 3 wnucząt. 

RED

Jubilaci nie kryli wzruszenia i serdecznie dziękowali za przygotowanie uroczystości

We wtorek, 12 listopada 
magistrat miał  niecodzien-
nych gości z Przedszkola 
Miejskiego w Strzelinie. 
Grupa przedszkolna „Ryb-
ki”, pod okiem Katarzyny 
Bugryn, przedstawiła pro-
gram artystyczny z okazji 
Święta Niepodległości. 
Przedstawienie bardzo po-
dobało się zgromadzonym 
gościom. Dzieci otrzy-
mały podziękowania oraz 
gratulacje, a także drobny 
upominek.

RED
Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie

W ostatnim czasie Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryj-
nego zmagał się ze sporymi kolejkami do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Bywało, że pacjenci czekali na przyjęcie nawet 
kilka dni. Odwiedziliśmy dyrektora PZLA, który wyjaśnia powo-
dy zaistniałej sytuacji. – Kolejki pojawiły się po wprowadzeniu 
rządowego programu dotyczącego zasiłku 500 złotowego 
dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji – zaczyna Norbert Raba. – Choć realizacją programu 
zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych to pacjenci 
lub członkowie rodzin przychodzili do lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, aby wypełnić zaświadczenie o stanie 
zdrowia – dodaje. Jak zaznacza dyrektor PZLA sprawiło to spo-
re problemy w obsłudze pacjentów, gdyż w krótkim czasie osób 
starających się o zaświadczenie było kilkaset. – Lekarz wypeł-
niając wniosek musi zagłębić się w dokumentację medycz-
ną, co zabiera sporo czasu. Kolejka powiększyła się do tego 
stopnia, że na wizytę chorzy pacjenci musieli czekać kilka 
dni. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, choć nie mieli-
śmy na nią wpływu – zaznacza. Obecnie problemu z rejestracją 
do lekarza „pierwszego kontaktu” już nie ma. Wszystko wróciło 
do normy, gdy minął termin składania wniosków do ZUS o uzy-
skania świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji.

RED

Niedawno zakończył się 
remont drogi wewnętrznej 
osiedlowej przy ulicy Stani-
sława Staszica w Strzelinie. 
Starą nawierzchnię betono-
wą drogi i chodnika z płyt 
zastąpiła kostka betonowa 
typu Polbruk. Wykonawcą 
zadania była lokalna firma 
Z.R.B. Beaty Szczegielniak. 
Przypomnijmy, że w 2014 
r. wykonano pierwszy etap 
inwestycji. Gmina Strzelin 
przejęła aktem notarialnym 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych (obecnie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa) część drogi. Na remont 
odcinka gmina otrzymała 
wówczas bezzwrotną po-
moc finansową w wysokości 
80% kosztów brutto całego 
przedsięwzięcia. 

RED

Tak po remoncie wygląda droga osiedlowa 
przy ulicy Stanisława Staszica w Strzelinie

Pół wieku razem

Na Staszica 
wyremontowali 
drogę osiedlową

Kolejki u lekarzy po wprowadzeniu 
rządowego programu

Pacjenci musieli czekać…
Do  lekarza „pierwszego kontaktu” pacjenci mu-
sieli czekać nawet kilka dni. Dyrektor strzeliń-
skiej przychodni Norbert Raba na łamach „Nowin 
Strzelińskich” wyjaśnił powody takiej sytuacji…

„Rybki” 
w magistracie

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk
Strzeliński Ośrodek Kultury

zapraszają na
VII STRZELIŃSKI 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
„PRZEDSMAK ŚWIĄT”

niedziela, 22 grudnia 2019, 
godz. 11:00 Rynek Strzelin

***

SPOTKAJMY SIĘ 22 GRUDNIA 
NA STRZELIŃSKIM 

JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM

***

szczegóły niebawem
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Przypomnijmy, że to nie 
pierwsze takie wsparcie 
z budżetu gminy Strzelin 
w ostatnich latach. Tym ra-
zem środki zostały przezna-
czone na częściowe pokrycie 
kosztów remontu oddziału 
pediatrycznego. – Musieli-
śmy przystosować oddział 
do warunków stawianych 
przez sanepid oraz rozpo-
rządzeń Ministra Zdrowia 
– mówi prezes Strzelińskie-
go Centrum Medycznego 
Magdalena Puziewicz-Kar-
piak. - Z uwagi, że szpital 
mieści się w 100-letnim 
budynku dostosowanie 
tych wymagań jest bardzo 
trudne choćby ze względu 
na ograniczenia możliwo-
ści infrastruktury – dodaje. 
Remont oddziału trwał bli-
sko dwa miesiące i niedawno 
dobiegł końca. Zakres prac 
obejmował wymianę pod-

 Magdalena Puziewicz-Karpiak, prezes Strzelińskiego Centrum Medycznego poinformowała 
o wykorzystaniu środków przeznaczonych przez gminę Strzelin

We wtorek, 29 paździer-
nika o godz. 10:30 w Strze-
lińskim Centrum Medycz-
nym na świat przyszła mała 
Marysia. Dziewczynka jest 
pięćsetnym noworodkiem 
urodzonym w strzelińskim 
szpitalu w tym roku. Ma-
rysia uszczęśliwiła swoim 
przyjściem na świat nie 
tylko rodziców, ale tak-
że strzelińską placówkę, 
w której odebrano ten 
wyjątkowy poród. Mała 

po porodzie ważyła 2580 g i mierzyła 53 cm. Rodzicom 
i siostrze małej Marysi życzymy dużo zdrowia i radości. 
Dla porównania Strzelińskie Centrum Medyczne w 2017 
r. przyjęło na świat 368 noworodków, a w zeszłym 2018 
r. było ich 408. Cieszy fakt, że liczba porodów tak wzra-
sta - to wielka radość i duma dla strzelińskiego szpitala.

RED

Pan Krzysztof to dumny tato małej 
Marysi i Lenki

Publiczny Zakład lecz-
nictwa Ambulatoryjnego 
w Strzelinie od końca wrze-
śnia realizuje program  dar-
mowych szczepień prze-
ciwko grypie, który jest 
skierowany do osób powyżej 
65 roku życia zamieszkałych 
w gminie Strzelin. Akcje pro-
wadzi strzeliński magistrat, 
który przeznaczył 40 tys. zł 
na realizację programu (rów-
nowartość ponad 650 szcze-
pionek). – Do końca paź-
dziernika zaszczepiliśmy 
ponad 300 seniorów. Dla 
porównania w ubiegłym 
roku było to ok. 80 osób. 
To pokazuje, że z pro-

Strzelińska przychodnia realizuje darmowe szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia

Masz powyżej 65 roku życia? Skorzystaj z programu…

Darmowe szczepienia przeciwko grypie
Już ponad 300 seniorów skorzystało z  darmowych szczepień prze-
ciwko grypie. Profilaktyka jest ważna, gdyż zmniejsza powikłania, 
które mogą być bardzo groźne dla organizmu starszego człowieka.

gramu chętnie korzystają 
osoby starsze, co jest bar-
dzo dobrym zjawiskiem 
– mówi dyrektor PZLA 
w Strzelinie Norbert Raba. 
- Profilaktyczne szczepie-
nie przeciwko grypie sku-
tecznie może zabezpie-
czyć przeciwko chorobie, 
która bardzo mocno doty-
ka osoby starsze rujnując 
często ich organizm – do-
daje. Jednocześnie podkre-
śla, że seniorzy wciąż mogą 
skorzystać z możliwości za-
szczepienia się przeciwko 
grypie. Osoby zainteresowa-
ne nie muszą się rejestrować 
wcześniej. – Szczepienia 

wykonujemy „od ręki”. 
Wystarczy przyjść z dowo-
dem osobistym do naszej 
przychodni. Osoba w re-
jestracji skieruje pacjenta 
do lekarza, który najpierw 
poprzez badanie lekarskie 
musi zweryfikować czy pa-
cjent może zostać zaszcze-
piony – informuje Raba. 
Program ma być realizowany 
do połowy grudnia. Strze-
lińska przychodnia zachęca 
do szczepień nie tylko senio-
rów. Osoby poniżej 65 roku 
życia również mogą „od ręki” 
zaszczepić się przeciwko gry-
pie. Koszt to 50 zł.

RED 

Wyjątkowa 
dziewczynka 

To było wydarzenie, na które czekali 
nie tylko rodzice, ale również 

pracownicy strzelińskiego szpitala.

Przekazano 50 tys. zł na remont 

Gmina po raz kolejny wspiera szpital
Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Strzelina rajcy podjęli uchwałę dotyczącą prze-
znaczenia 50 tys. zł na pomoc dla Strzelińskiego Centrum Medycznego....

łóg, odnowienie powierzchni 
ścian, a także przystosowa-
nie toalet dla najmłodszych 
pacjentów, rodziców i osób 
niepełnosprawnych. – Ten 
remont był możliwy dzię-
ki znacznemu wsparciu 
Starostwa Powiatowego 

w Strzelinie oraz pomo-
cy gminy Strzelin – pod-
kreśla prezes SCM. Warto 
podkreślić, że równolegle 
w strzelińskim szpitalu trwał 
remont oddziału pediatrycz-
nego oraz drugiego oddziału 
wewnętrznego. – Warun-

kiem, który otrzymaliśmy 
od Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w kwestii 
dofinansowania szpita-
la było uruchomienie 
30-łóżkowego oddziału 
internistycznego. Wyszli-
śmy naprzeciw oczeki-
waniom, co jest bardzo 
ważne, gdyż na Dolnym 
Śląsku w ostatnim cza-
sie zlikwidowano ponad 
800 łóżek internistycz-
nych. Nasz oddział jest 
nowy, został zgłoszony 
i otwarty. Co prawda 
wymaga dodatkowego 
sprzętu, nie ze względu 
na wymagania, bo speł-

niamy wymogi stawiane 
przez NFZ i Ministerstwo 
Zdrowia, ale ze względu 
na dużą ilość pacjentów – 
tłumaczy Magdalena Puzie-
wicz- Karpiak. 

Jakub Olejnik
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Strzeliński magistrat oraz kominiarze przypominają o konieczności prze-
prowadzenia corocznego przeglądu przewodów kominowych: spalinowych, 
dymowych i wentylacyjnych. Jest on niezbędny, gdyż prawidłowe funkcjo-
nowanie przewodów kominowych jest niezwykle istotne z uwagi na bez-
pieczeństwo pożarowe budynku i sprawność wentylacji, co przekłada się 
na bezpieczeństwo mieszkańców. Przeglądu takiego może dokonać osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje: tytuł mistrza w zawodzie kominiar-
stwo wydany przez Izbę Rzemieślniczą, potwierdzony dyplomem.

Z przeglądu sporządzany jest protokół, podpisany zarówno przez osobę doko-
nującą przeglądu, jak i właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną. To wła-
ściciel nieruchomości samodzielnie wybiera osobę, która wykona taki przegląd.

Jednocześnie przypominamy o konieczności regularnego czyszczenia prze-
wodów kominowych, co zapobiega powstawaniu pożarów sadzy w kominie.

RED

W strzelińskim 
magistracie niedaw-
no  odbyła się narada 
w sprawie realizacji 
projektu „Opra-
cowanie planów 
zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 
2000”. Na roboczym 
spotkaniu omawiano 
rodzaje występowania 
siedlisk przyrodni-
czych oraz roślin 
chronionych na ob-
szarze „Karszówek 
PLH020098”. Wśród 
zaproszonych gości 
znaleźli się sołtys 
Karszówka oraz Muchowca, wójt 
Przeworna, przedstawiciele gminy 
Wiązów, Starostwa Powiatowego w 

Spotkanie miało na celu 
zminimalizowanie utrud-
nień dla mieszkańców 
i użytkowników drogi. 
Wzięli w nim udział m.in. 
przedstawiciele gestorów 
sieci, tj: strzelińskiego Za-
kładu Wodociągów i Ka-
nalizacji, Polskiej Spółki 
Gazownictwa we Wrocła-
wiu, jak również General-
nej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz 
Powiatowego Zarządu 
Dróg w Strzelinie.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu posiada opracowa-
ną dokumentację techniczną obej-
mującą branżę drogową remontu 
ulicy Wolności, która nie zawiera 
wymiany infrastruktury podziem-
nej, tj. wodociągowej oraz gazowej. 
Strzeliński ZWiK opracował już do-
kumentację na wymianę wodociągu 
a Polska Spółka Gazownictwa wy-
konała projekt wymiany gazociągu 
i obecnie czeka na zgodę ministe-
rialną na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych. Po jej 
otrzymaniu złożony zostanie wnio-
sek o wydanie niezbędnej decyzji 
pozwolenia na budowę. DSDiK, 
jako zarządca drogi wojewódzkiej nr 
395, musi jeszcze rozwiązać kwestię 
wymiany kanalizacji deszczowej. 

Po zapoznaniu się z aktualny-
mi uwarunkowaniami omówiono 
zasady współpracy oraz ustalono 
kolejność działań prowadzących 
do rozpoczęcia realizacji inwesty-
cji, z uwzględnieniem planowanego 
przez GDDKiA remontu istnieją-
cego ronda w ciągu drogi krajowej 

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzelinie 
zarządza 220 km sieci 
wodociągowej i 120 km 
sieci kanalizacyjnej na te-
renie gminy. Dostarcza-
nie wody mieszkańcom 
oraz odbiór ścieków 
komunalnych to jedno 
z podstawowych zadań 
spółki. W przypadku 
awarii sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej ZWiK 
zajmuje się jej naprawą. 
Spółka prowadzi tele-
fony alarmowe, pod które można 
dzwonić 24 h/dobę. - Informacje 
o awariach sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na tere-
nie miasta i gminy Strzelin moż-
na zgłaszać: w dni powszednie 
od godz. 7:00 do 15:00 – tel. 71 79 
62 900, 71 79 62 930 lub 71 79 62 
913; w dni powszednie od godz. 
15:00 do 7:00 oraz w święta i dni 
wolne od pracy – tel. 71 79 62 930 
lub 71 79 62 910 – informuje pre-
zes ZWiK w Strzelinie Stanisław 
Klimaszewski. Jednocześnie pod-
kreśla, że może zdarzyć się sytuacja, 
że pracownik nie odbierze telefonu 
od razu. – Nie należy się zrażać, 
tylko po odczekaniu kilku minut 
spróbować ponownie zadzwonić 
– przekonuje. Istotne jest to, że spół-

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Stanisław Klimaszewski 
wyjaśnia, gdzie należy zgłosić awarię

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie 
reaguje na zgłoszenia 24 godziny na dobę

Gdzie zgłosić awarię?
Nie masz wody w kranie, a problem nie leży po stronie 
wewnętrznej instalacji budynku? Na łamach naszego pi-
sma informujemy, gdzie należy zgłosić podobne sprawy. 

ka przyjmuje zgłoszenia dotyczące 
awarii występujących na sieciach 
zewnętrznych oraz przyłączeniach 
do budynków, natomiast nie reaguje 
na problemy instalacji wewnętrznej. 
W takich przypadkach awarie należy 
zgłaszać administratorowi, do któ-
rego należy budynek lub rozwiązać 
problem we własnym zakresie. Jak 
się okazuje, każdego tygodnia ZWiK 
usuwa nawet po kilka pojawiających 
się awarii. - Ciężko stwierdzić ile 
średnio zajmuje naprawa, gdyż 
awarie są bardzo zróżnicowa-
ne. Czasami problem jest błahy 
i udaje się go rozwiązać w kilka 
minut, niekiedy zdarzają się jed-
nak problematyczne awarie, któ-
rych usunięcie trwa nawet kilka 
dób – kończy Klimaszewski.

Jakub Olejnik

O tym nie można zapomnieć

Obowiązkowy przegląd komina

O naturze

Strzelinie, Dolnośląskiego Oddziału 
Doradztwa Rolniczego, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Nad-
leśnictwa Henryków oraz pracow-

nik Referatu Ochrony Środowiska 
UMiG W Strzelinie. Wspotkaniu 
uczestniczyła także burmistrz Strze-
lina Dorota Pawnuk.

RED

Co z remontem ul. Wolności i ronda? 
W  połowie października z  inicjatywy gminy Strzelin oraz Członka Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynujące dotyczące remontu drogi 
wojewódzkiej nr 395 – ulicy Wolności w Strzelinie. Co ustalono?

nr 39. Władzom gminy Strzelin, jak 
i mieszkańcom bardzo zależy na re-
moncie ronda. Sytuacja w Strzeli-
nie ze względu na bardzo natężony 
ruch samochodów ciężarowych jest 
dramatyczna. Wszystko kumulu-
je się na rondzie i niejednokrotnie 
dochodzi do sparaliżowania ruchu 
w mieście. GDDKiA Oddział we 
Wrocławiu ogłosiła już dwa po-
stępowania przetargowe i niestety 
nie udało się wyłonić wykonawcy, 
ponieważ nie wpłynęła żadna ofer-
ta. W trakcie spotkania podkreślo-
no, że oba remonty nie mogą być 
prowadzone w tym samym czasie 
i ustalono, że remont ronda powi-
nien zostać wykonany przed roz-
poczęciem prac na ulicy Wolności. 
GDDKiA planuje wykonać remont 
ronda w lipcu-sierpniu 2020 r. 

Po otrzymaniu wszystkich pro-
jektów dotyczących wymiany infra-
struktury podziemnej, DSDiK we 
Wrocławiu w pierwszej kolejności 
planuje ogłosić postępowanie na wy-
łonienie projektanta, którego zada-
niem będzie przygotowanie poprzez 
scalenie wszystkich wykonanych 
projektów, pełną dokumentację tech-
niczną. Taki projekt miałby zostać 
przygotowany do końca lipca 2020 r. 

Ponadto do końca sierpnia 
2020 r. DSDiK chciałoby 
wyłonić wykonawcę robót 
związanych z remontem 
ulicy Wolności. Ustalo-
no, że w celu sprawnego 
przeprowadzenia przed-
sięwzięcia, realizacja robót 
budowlanych powinna być 
prowadzona przez jednego 
wykonawcę. Planowany 
termin zakończenia ca-
łej inwestycji to grudzień 
2021 r. 

Gmina Strzelin wystąpiła do wła-
ściciela sieci elektroenergetycznej 
i oświetleniowej, firmy Tauron, 
o uwzględnienie remontu sieci i za-
planowanie go w terminie inwestycji. 
Ponadto złożono wniosek o roz-
szerzenie pierwotnie planowanego 
zakresu prac o remont istniejących 
chodników i parkingów. Zastępcy 
Dyrektora ds. Inwestycji DSDiK za-
proponował, żeby gmina Strzelin po-
kryła koszt remontu chodników oraz 
całość kosztów remontu parkingów. 
- Absolutnie nie zgodziłam się 
na taką propozycję, ponieważ 
uważam, że kwestia finansowa-
nia tego zakresu prac jest w gestii 
zarządcy drogi – mówi burmistrz 
Strzelina Dorota Pawnuk. 

Dodajmy jeszcze, że Powiat Strze-
liński otrzymał w tym roku od Wo-
jewództwa Dolnośląskiego dotację 
z przeznaczeniem na przebudowę 
drogi powiatowej w Szczawinie. 
Wykonawca zadania został już wy-
łoniony. Na czas prowadzonych 
prac związanych z remontem ulicy 
Wolności konieczne będzie zorgani-
zowanie objazdu drogami powiato-
wymi przez Szczawin.

RED 

 Od dłuższego czasu trwają rozmowy w sprawie  remontu ulicy Wolności w Strzelinie
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Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin przypomina, że w Gminie Strzelin funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (tzw. PSZOK), w którym mieszkańcy miasta i gminy Strzelin mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane 
przez gospodarstwa domowe, selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

- opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe i opako-
wania szklane;

- odpady zielone z pielęgnacji zieleńców i ogródków przydomowych (gałęzie, liście, skoszona trawa);
- zużyte opony od samochodów 

osobowych;
- kompletny zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny;
- drewno, tworzywa sztuczne, 

szkło, papier i metale;
- niebezpieczne: opakowania 

po smarach, olejach, rozpuszczalni-
kach, chemikaliach;

- odpady wielkogabarytowe;
- niewielkie ilości czystego gruzu.

RED

Zapraszamy 
do PSZOK-u Działa trzy dni w tygodniu

Po powstaniu 
nowej nawierzchni 
ulicy Gen. Leopolda 
Okulickiego na te-
renie przy dawnym 
sadzie zaczęły 
powstawać dzikie 
wysypiska odpadów. 
Trafiały tam m.in. 
elementy pojazdów 
oraz opakowania po chemicznych środkach. Sprawców tego procederu nie 
odstraszała nawet umieszczona przy drodze kamera. Lokalne władze postano-
wiły rozwiązać ten uciążliwy i szkodliwy dla środowiska problem. Od niedaw-
na wjazd na wspomnianą drogę nie jest już możliwy, bo zamontowano tam 
specjalny szlaban. Warto podkreślić, że na drogę biegnącą wzdłuż dawnego 
sadu nie wjedzie się również od drugiej strony (tj. od skrzyżowania Chociwel-
-Pławna-Górzec). Tam wjazd zablokowano zaporą ziemną.

RED

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu oraz za-
angażowaniu mieszkańców i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, w 2019 
roku z terenu gminy usunięto 33,193 ton 
materiałów zawierających niebezpieczny dla 
zdrowia i życia azbest. Akcja strzelińskiego 
magistratu spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, dlatego plano-
wana jest jej kontynuacja również w 2020 r. Przy czym będzie to uzależnione 
od uruchomienia stosownego dofinansowania z WFOŚiGW, o które gmina nie-
wątpliwie wystąpi. W 2019 roku ze wsparcia w ramach realizacji „Gminnego 
programu usuwania azbestu” skorzystało 38 właścicieli nieruchomości zloka-
lizowanych na terenie miasta i kilku sołectw gminy Strzelin. Realizacja całego 
przedsięwzięcia kosztowała 35 809,35 zł. Ze względu na ogranicznik w postaci 
wskaźnika dla maksymalnego wsparcia ustalony przez WFOŚiGW na poziomie 
700 zł/tonę dotacja z Funduszu wyniosła 16 264,57 zł (tj.70 % kosztów kwa-
lifikowanych zadania). Pozostałe 19 544,78 zł pokryła Gmina Strzelin przez 
co dla mieszkańców cała akcja miała charakter nieodpłatny. Mając na uwadze 
niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawiera-
jących azbest przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu 
bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego w gminie Strzelin.

RED

Strzelińska 
firma Largo 
Consulting Woj-
ciech Klimczak, 
właściciel marki 
Eco Line to wio-
dący dystrybutor 
tuszy i tonerów 
w Polsce. Firma 
powstała w 2013 
r. Jako pierwsza 
w Polsce stwo-
rzyła biodegra-
dowalne opa-
kowania swoich 
produktów. 

– Ponad sześć 
lat temu zro-
dził się w mojej 
głowie pomysł 
na stworzenie marki innej niż pozostałe na ryn-
ku. Jestem proekologiczny, dlatego zdecydowa-
łem się na uruchomienie linii produktowej opar-
tej na ekologicznych opakowaniach – wyjaśnia 
Wojciech Klimczak. W czasie kiedy firma pojawiła się 
na rynku podejście ekologiczne w handlu nie było tak 
powszechne jak obecnie. – Większość osób z branży 
bardzo sceptycznie podchodziła do mojego roz-
wiązania twierdząc, że te produkty nie spodobają 
się klientom, ponieważ są zbyt siermiężne i mało 
kolorowe. Faktycznie w tamtym czasie wszystkie 
opakowania były lakierowane i przykuwały uwa-
gę. Wiedziałem jednak, że nadejdą czasy, w któ-
rych podejście przyjazne dla środowiska będzie 
miało duże znaczenie – opowiada. Wizja właściciela 
potwierdziła się. Obecnie coraz więcej producentów 
wprowadza ekologiczne opakowania, a niektóre wzo-
rują się na strzelińskiej firmie. – Nasze produkty 
dostarczamy do ok. 500 firm w Polsce (głównie 
sklepy komputerowe i hurtownie papiernicze), 
a szykujemy się do ekspansji na Europę – zazna-
cza Klimczak. Opakowania ekologiczne to nie jedyne 
działania Eco Line skierowane w kierunku ochrony 
środowiska. Strzelińska firma chętnie przyłączyła się 
do gminnej akcji „Strzelin dla środowiska”. 

Wojciech Klimczak jest właścicielem marki Eco Line - wiodącego dystrybutora tuszy i tonerów w Polsce

Teraz wzorują się na nich inni 

Zrobili to jako pierwsi w Polsce 
Kilka lat temu strzelińska firma pierwsza na rynku krajowym stworzyła biodegra-
dowalne opakowania. Początkowo niewielu wierzyło w sukces. Dziś właściciel mar-
ki Eco Line może z dumą patrzeć na rozwój „swojego dziecka” i wprowadzać kolejne 
innowacyjne rozwiązania. 

Przypomnij-
my, że magi-
strat rozdał 
w ostatnim 
czasie kilka 
tysięcy bez-

płatnych toreb 
ekologicznych, 

które trafiły 
do mieszkań-

ców oraz kilku 
firm, biorących 
udział w pilota-

żowej edycji 
projektu. 

- Przy oka-
zji dystrybu-
cji naszych 
p r o d u k t ó w 
rozesłaliśmy 

ponad 120 toreb do klientów. Oddźwięk był bardzo 
pozytywny. Wielu klientów było zaskoczonych tym, 
że gmina kooperuje z przedsiębiorcami na rzecz 
ekologii. Chętnie będziemy kontynuowali tę współ-
pracę – zaznacza Wojciech Klimczak. 

Warto również zaznaczyć, że firma Largo Consul-
ting nawiązała niedawno współpracę z duńskim przed-
siębiorstwem, które produkuje zabawkowe zwierzęta 
wykonane w 100% z surowca przetworzonego. - Jest 
to produkt skierowany do dzieci, głównie do przed-
szkoli. Zwierzęta można malować, oklejać przy oka-
zji edukując przedszkolaki o ekologicznym podejściu 
– tłumaczy. Kolejnym proekologicznym działaniem przed-
siębiorstwa będzie przyszłoroczna akcja pn. „Drukujesz, 
lasy ratujesz”. - Z naszymi partnerami chcemy w przy-
szłym roku posadzić co najmniej 2020 drzew. Akcja 
ma promować sadzenie lasu – podkreśla Klimczak.

Przy okazji zachęcamy lokalne firmy do włączania się 
w gminną akcję „Strzelin dla środowiska”. Bardzo chętnie 
będziemy również informować na łamach „Nowin Strze-
lińskich” o zastosowanych rozwiązaniach proekologicz-
nych przez działające na naszym terenie przedsiębiorstwa.

Jakub Olejnik

Szlaban ma powstrzymać przykry proceder

W gminie mniej azbestu

POZYSKALI ZEWNĘTRZNE ŚRODKI

STRZELIN DLA ŚRODOWISKA
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Wśród uchwalonych 
na październikowej sesji Rady 
Miejskiej Strzelina miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego znala-
zły się m.in. plany dotyczące 
Kuropatnika oraz dwóch ob-
szarów Strzelina. Plan „Strze-
lin-Młynarska” umożliwi 
między innymi rewitalizację 
terenu byłego lodowiska 
na cele sportu, zieleni i rekre-
acji. Natomiast uchwalenie 
planu „Strzelin Wschodni” 
zapełniło ostatnią „białą 

W  2019 roku sześć naszych sołectw zostało wyposażonych w nowe gabloty informacyjne. 
Gabloty są estetyczne, pojemne, zamykane na klucz, wyposażone w magnetyczne podłoże, 
szybę hartowaną oraz teleskopy. Na pewno dłu-
go posłużą sołtysom i mieszkańcom Gębczyc, 
Dobrogoszczy, Karszówka, Krzepic, Białego Ko-
ścioła i Pławnej. Przypomnijmy, że na tablicach 
są zamieszczane przede wszystkim informacje 
urzędowe a także materiały promujące wydarzenia 
kulturalne i sportowe. 

RED
Jedną z nowych tablic zamontowano w Krzepicach

W 2019 roku na chętnie 
uczęszczanych miejskich 
placach zabaw zamontowa-
no kilka nowych urządzeń 
zabawowych. Nowoczesne 
zestawy pojawiły się  m.in. 
w Parku Miejskim im. Armii 
Krajowej oraz  na placu za-
baw przy ul. Dubois. W tym 
drugim miejscu zakup sfi-
nansowano ze środków fun-
duszu osiedlowego Osiedla 
Zachodniego. Strzeliński plac 
zabaw przy ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki wzbogacił się 
o domek wspinaczkowy i bu-
jaczek, a w Parku Jordanow-
skim zamontowano nową 
atrakcję - skałki wspinaczko-
we połączone mostem lino-
wym. Nowe urządzenia przy-
były także w sołectwach. Dla 
Kazanowa  zakupiono  karu-
zelę kołową, a w Muchowcu 
jeszcze w listopadzie zostanie 
zamontowany stół do tenisa 
stołowego. Szczawin wzbo-
gacił się o nową huśtawkę 
wahadłową a w Pławnej 
na tzw. „nowym osiedlu” 

Nowy zestaw zabawowy w Parku Miejskim im. Armii Krajowej

Skałki wspinaczkowe w Parku Jordanowskim w Strzelinie

Zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Dubois

Nowe urządzenie zabawowe przy ul. Popiełuszki

Mieszkańcy sołectw zde-
cydowali na zebraniach wiej-
skich, że największa pula 
środków tj.  ponad 300 tys. 
zł zostanie wydana na zada-
nia związane ze świetlicami 
i szeroko rozumianą działal-
nością kulturalną. Są to m.
in. prace remontowe oraz 
zakupy nowego wyposaże-
nia, poprawiające bazę i stan-
dard obiektów świetlicowych. 
Znaczna część powyższej 
kwoty - 136 tys. zł - będzie 

Państwo zwraca coraz mniej Na co „pójdzie” fundusz sołecki?Rosną wydatki na  fundusz sołecki, któ-
ry w  gminie Strzelin funkcjonuje od  10 lat. 
W projekcie budżetu na  2020 rok  zaplanowa-
no na ten cel już ponad 700 tys. zł. Na co będą 
przeznaczone te środki?

wydana na różnorodne wyda-
rzenia i przedsięwzięcia kul-
turalne, dofinansowania kół 
gospodyń wiejskich itp. 

Na zadania drogowe (re-
monty,  inwestycje, dokumen-
tacje) oraz działania związane 
z melioracją zapisano w fun-
duszu sołeckim ponad 150 tys. 
zł. Niektóre z tych wydatków 
będą wkładem do dużo droż-
szych inwestycji drogowych. 
Znaczne środki, bo prawie 150 
tys. zł, mieszkańcy sołectw 

przeznaczyli na przedsięwzię-
cia związane z szeroko rozu-
mianą gospodarką komunalną 
(np. rozbudowa oświetlenia 
ulicznego, utrzymanie tere-
nów zielonych, zakup drzew 
i krzewów, zakup urządzeń 
zabawowych). Blisko 70 tys. 
zł zaplanowano na zadania 
związane z działalnością spor-
tową (np. utrzymanie boisk 
i zakup sprzętu sportowego, 
wsparcie klubów itp.). Miesz-
kańcy wielu sołectw pamiętali 
też o gminnych ochotniczych  
jednostkach straży pożarnej.  
Efektem tego będzie lepsze 
wyposażenie jednostek a co za 
tym idzie skuteczniejsze i bar-

dziej profesjonalne działania 
na rzecz ochrony zdrowia, 
życia i mienia mieszkańców. 
Godne podkreślenia jest to, 
że wydatki na ten cel zadekla-
rowały również te sołectwa, 
w których nie ma jednostek 
OSP. Na wsparcie gminnych 
jednostek przeznaczono łącz-
nie ponad 20 tys. zł. 

Oczywiście warto przypo-
mnieć, że środki z funduszu 
sołeckiego to tylko część 
gminnych wydatków, które 
dotyczą terenów wiejskich. 
W projekcie przyszłorocz-
nego budżetu zapisano też 
wiele innych, często bardzo 
kosztownych zadań w na-

szych sołectwach. Sprawna 
realizacja funduszu sołeckie-
go cieszy, ale strzelińskich 
samorządowców mocno nie-
pokoi to, że władze centralne 
systematycznie ograniczają 
wielkość zwrotu z budże-
tu państwa za zrealizowany 
fundusz sołecki. To jednak 
ogólnopolski problem doty-
czący praktycznie wszystkich 
samorządów gminych, któ-
re wyodrębniają w swoich 
budżetach fundusz sołecki. 
Przypomnijmy, że na począt-
ku zwracano gminom nawet 
40 procent poniesionych  
wydatków, a na przestrzeni 
lat zwrot spadł do ponad 20 

procent. Ta sprawa wzbudzi-
ła ożywioną dyskusję na jed-
nej z ostatnich sesji Rady 
Miejskiej Strzelina. Pojawiły 
się nawet głosy o rezygnacji 
z funduszu sołeckiego. Moż-
na się jednak domyślać, że ta-
kie drastyczne rozwiązanie 
na pewno wzbudziłoby silny 
opór środowisk wiejskich. 

Na łamach kolejnych wy-
dań „Nowin Strzelińskich” 
będziemy prezentować zada-
nia, które  w ramach funduszu 
sołeckiego chcą w 2020 roku 
zrealizować nasze sołectwa.

RED

Nowe urządzenia dla dzieci

Inwestują w place zabaw
Koniec roku to dla 
każdego samorzą-
du właściwy czas 
na podsumowanie 
zrealizowanych 
zadań. Na łamach ko-
lejnych wydań naszej 
gazety będziemy 
publikować mate-
riały prezentujące 
wykonane przedsię-
wzięcia, inwestycje 
i remonty. W bieżą-
cym numerze pisze-
my o modernizacji 
miejskich i gminnych 
placów zabaw.

powstaje plac zabaw. W tym 
roku wykonano już ogro-
dzenie oraz zamontowano 
huśtawkę podwójną. W 2020  
r. plac zabaw w Pławnej zo-
stanie doposażony w kolej-

ne urządzenia, a także ławki 
i kosze. Wszystkie wymienio-
ne w artykule zadania kosz-
towały strzeliński samorząd 
ponad 170 tys. zł. 

RED

NOWE, PORZĄDNE TABLICE

Wyczekiwane 
przez mieszkańców Nowe plany 

zagospodarowania
plamę” w granicach geode-
zyjnych naszego miasta nie 
posiadającą obowiązującego 
planu. Tym samym Strzelin 
ma już stuprocentowe pokry-
cie obowiązującymi miejsco-
wymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego.

Jednocześnie przypomi-
namy, że wszystkie plany 
na bieżąco publikowane 

są na stronie internetowej 
www.strzelin.e-mapa.net/

Każdy zainteresowany 
może zapoznać się zarów-
no z rysunkiem planu jak 
i ustaleniami szczegółowymi. 
Posługując się numerem nie-
ruchomości można się do-
wiedzieć jakie ustalenia obo-
wiązują dla wskazanej działki. 
Zachęcamy do korzystania.

RED
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Radni otrzymali zaświad-
czenia potwierdzające wybór, 
złożyli uroczyste ślubowanie 
a także wybrali przewodni-
czącego i prezydium rady. 
W sesji uczestniczyli m.in. 
burmistrz Dorota Pawnuk, a 
także wiceburmistrz Mariusz 
Kunysz, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Strzelina Elż-
bieta Kasprzyszak, przewodni-
czący Komisji Edukacji, Zdro-
wia, Kultury i Sportu Damian 
Serwicki, inspektor oświaty 
gminnej Agata Bartulica oraz 
nauczyciele lokalnych szkół. 
Dorośli samorządowcy życzyli 
młodym radnym skutecznej 
realizacji owocnych działań 
a także wielu ciekawych po-

 Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin i przedstawiciele lokalnych władz

Przewodniczącym został Kacper Matuszewski, a opiekunem rady jest Agnieszka Sucharska

Skład Młodzieżowej 
Rady Gminy Strzelin:
- Nina Rataj
- Julia Wilińska
- Lena Kącka
- Maciej Wojewoda
- Izabela Dobrowolska
- Martyna Kuriata 
- Katarzyna Musiałowska
- Jakub Tomaszewski
- Natalia Łątka
- Barbara Satyła
- Jan Stykowski
- Kinga Kubas
- Krystian Popadowski
- Łukasz Dobrowolski
- Sylwia Grzybowska
- Kacper Matuszewski

„Skład nowej rady 
zapowiada bardzo 

aktywną i kreatywną 
współpracę. Serdecz-

nie gratuluję Kacprowi 
wyboru na przewod-
niczącego dziękując 

jednocześnie za pod-
powiedzi przy opra-
cowywaniu projektu 

statutu MRG. Dziękuję 
Pani Inspektor Agacie 

Bartulicy za koordy-
nowanie wyborów 

i przygotowanie sesji. 
Dziękuję Pani Agniesz-
ce Sucharskiej za przy-

jęcie funkcji opiekuna 
MRG. Dziękuję nauczy-

cielom i dyrektorom 
szkół za opiekę nad 

samorządami szkolny-
mi i sprawne przepro-

wadzenie wyborów 
w szkołach. Jeste-

śmy zawsze otwarci 
na Wasze pomysły 

i podpowiedzi”.
Dorota Pawnuk, 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Rada już działa Zapadły pierwsze ważne decyzje
W czwartek, 14 listo-
pada  w strzelińskim 
magistracie odbyła 
się pierwsza sesja 
nowej Młodzieżowej 
Rady Gminy Strzelin. 

mysłów i inicjatyw. Nowym 
szefem Młodzieżowej Rady 
Gminy Strzelin został Kacper 
Matuszewski. Nowy szef  rady 
ma już spore doświadczenie, 
bo aktywnie działa, reprezentu-
jąc ziemię strzelińską, w Mło-
dzieżowym Sejmiku Dolnego 
Śląska. Jest też jednym z inicja-
torów i współautorów bardzo 
ciekawego dokumentu - Mło-
dzieżowego Raportu Powia-
tu Strzelińskiego, a prywatnie 
synem radnej Rady Miejskiej 
Strzelina - Małgorzaty Cieliń-
skiej - Matuszewskiej. Mło-
dzieżową Radę Gminy Strzelin 
wybrano w wyborach bezpo-
średnich i tajnych, a kandydaci 
prowadzili wcześniej aktywną 
kampanię wyborczą, przeko-
nując szkolnych kolegów i ko-
leżanki do swoich kandydatur. 
Nowych radnych wybrano w 9 
okręgach wyborczych. Radę 
tworzą zarówno uczniowie 
szkół podstawowych prowa-

dzonych przez gminę Strzelin, 
jak i uczniowie szkół średnich. 
Po ostatnich zmianach statutu 
w skład rady mogą wchodzić 
również mieszkańcy gminy, 
którzy uczą się poza powiatem 
strzelińskim. 

Przypomnijmy, że do głów-
nych zadań szesnastoosobowej 
rady należy m.in.: upowszech-
nianie idei samorządowych, 
reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec organów 
samorządu terytorialnego, pro-
wadzenie działalności informa-
cyjnej i doradczej, integracja 
środowisk młodzieżowych, 
zapewnienie młodzieży ak-
tywności w życiu publicznym 
oraz nawiązywanie współ-
pracy z organizacjami mło-
dzieżowymi i samorządami 
uczniowskimi. Istotne jest 
to, że działająca w radzie 
młodzież może mieć wpływ 
na tworzone w gminie prawo 
stanowione przez dorosłych 

w Radzie Miejskiej Strzelina. 
Burmistrz Dorota Pawnuk 
zapowiedziała na sesji inau-
guracyjnej, że do Młodzie-
żowej Rady Gminy Strzelin 
będą kierowane do zaopinio-
wania projekty uchwał doty-
czące młodzieży. 

Dodajmy, że opiekę nad radą 
sprawuje nauczycielka PSP nr 
4 Agnieszka Sucharska, a dzia-
łania i kompetencje Młodzie-
żowej Rady Gminy Strzelin 

określa szczegółowo jej statut, 
dostępny na www.bip.gmstrze-
lin.finn.pl/rok-20192. 

Na łamach naszej gazety 
na pewno będziemy prezento-
wać działania rady i opisywać 
podejmowane przez nią ini-
cjatywy. W „Nowinach Strze-
lińskich” opublikujemy m.in. 
relacje z sesji, które zgodnie 
ze statutem muszą się odbywać 
co najmniej raz na kwartał. 

RED

Do udziału w zebraniu, 
które odbyło się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzelinie, uprawnieni byli 
mieszkańcy ulic: Borowska, 
Borowska-Zaułek, Kolejo-
wa, Bolka I Świdnickiego, 
Sienkiewicza, Ogrodowa, 
Mickiewicza, Dubois, Miesz-
ka I, Piastowska, Skawińska, 
Piłsudskiego, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Wiśniowa, 

Nowym przewodniczącym Osiedla Zachodniego 
został Mariusz Mendrzycki

Przypomnijmy, że koniecz-
ność odbudowy przepustu 
drogowego została wymu-
szona zawaleniem się muru 
oporowego (ścianki czołowej 
z kamienia granitowego) ła-
manego oddzielającego na-
syp drogowy od zbiornika 
wodnego. Zbiornik, z uszko-
dzoną zastawką piętrzącą 
w zbiorniku wody, miał bar-
dzo ograniczone możliwości 
przejęcia wód opadowych. 
Jezdnia na długości muru 
oporowego wymaga wzmoc-
nienia. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo uczestnikom 
ruchu, zamknięto fragment 
ul. Akacjowej i poprowadzo-
no objazd wyremontowaną 
ul. Dębową. Konieczne było 
również przekamerowanie 
kolektora odprowadzające-
go wody deszczowe w celu 
stwierdzenia zakresu po-

 Na ulicy Akacjowej w Gęsińcu trwają prace

Wybrali nowego przewodniczącego 
We wtorek, 5 listo-
pada mieszkańcy 
Osiedla Zachodniego 
szybko i sprawnie 
wybrali nowego 
przewodniczącego. 
Dotychczasowy szef 
osiedla - Jerzy Geroń 
z przyczyn osobi-
stych zrezygnował 
z pełnienia funkcji. 

J. Słowackiego, Matejki, Ki-
lińskiego, Wolności, Królowej 
Jadwigi, Sikorskiego, Przed-
szkolna. Sekretarz Gminy 
Strzelin Kazimierz Nahajło 
odczytał list burmistrz Doro-
ty Pawnuk, w którym szefowa 
gminy podziękowała ustępu-

jącemu przewodniczą-
cemu m.in. za kilku-
letnią społeczną pracę 
na rzecz mieszkańców 
miasta i gminy Strze-
lin oraz zaangażowa-
nie, dzięki któremu 
udało się zrealizo-
wać szereg ważnych 
i potrzebnych zadań. 
Mieszkańcy w tajnym 
głosowaniu jedno-
głośnie zdecydowali 
się powierzyć funkcję 
przewodnicząceg o 
Mariuszowi Men-
drzyckiemu. Przypo-
mnijmy, że w skład 
zarządu wchodzą 

jeszcze Michał Ostrowski, 
Bożena Augustyn oraz Wie-
sław Grudzień. Na spotka-
niu poruszono m.in. kwe-
stię utrzymania porządku 
na ulicach wchodzących 
w skład osiedla. 

RED

Odbudowują 
zbiornik…

Trwa wyczekiwana przez mieszkańców odbudowa 
zbiornika przecipożarowego i  przepustu drogowego 
na  ul. Akacjowej w  Gęsińcu. Inwestycję na  zlecenie 
gminy Strzelin wykonuje firma AS-BUD inż. Adriana 
Szawary z Wawrzęcic za blisko 169 tys. zł. Prace zgod-
nie z umową powinny zakończyć się do 29 listopada.

wstałych zniszczeń i zlecenie 
uprawnionemu projektanto-
wi wykonanie niezbędnej do-
kumentacji technicznej wraz 
kosztorysem inwestorskim 
i specyfikacjami techniczny-
mi wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych. Ze wzglę-
du na to, że zadanie nie było 
planowane magistrat musiał 
przede wszystkim wygospoda-

rować środki finansowe. Rada 
Miejska Strzelina w sierpniu 
przyjęła zmianę uchwały bu-
dżetowej, która umożliwiła 
ogłoszenie przetargu zmierza-
jącego do wyłonienia wyko-
nawcy robót. Gmina Strzelin 
przeprasza mieszkańców za 
utrudnienia i prosi o zachowa-
nie ostrożności w rejonie pro-
wadzonych prac.

RED
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MathWinners to młoda fir-
ma działająca na strzelińskim 
rynku, która oferuje usługi 
edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Aktualnie w ofercie 
firmy znajdują się zajęcia z ma-
tematyki i fizyki dla uczniów 
szkół podstawowych. Twór-
cami firmy są: Michał Serwic-
ki oraz Marta Kozuń. Pani 
Marta jest absolwentką Fizy-
ki Technicznej na Wydziale 
Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wro-
cławskiej. Uzyskała stopień 
naukowy doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie Me-
chanika. Aktualnie pracuje jako 
adiunkt badawczo-dydaktycz-
ny na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. 
Na co dzień w swojej pracy 
zawodowej m.in. prowadzi za-
jęcia dydaktyczne oraz bierze 
udział w szkoleniach z zakresu 
innowacyjnych narzędzi dy-
daktycznych przeznaczonych 
do pracy z dziećmi i młodzieżą 
np. „Action Learning”. Ponad-
to kończąc kurs realizowany 
przez Collegium Wratislavien-
se została certyfikowanym 
Tutorem.  Pan Michał jest 
absolwentem kierunku Finan-
se i Rachunkowość Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Aktualnie pracuje 
dla amerykańskiego banku tj. 
Bank of  New York, gdzie peł-
ni funkcję kierownika w dziale 
wyceny funduszy inwestycyj-
nych. Pan Michał ukończył 
wiele kursów z zakresu rozwo-
ju umiejętności miękkich. Poza 
życiem zawodowym był trene-
rem Teakwon-do, gdzie przez 
wiele lat pracował z dziećmi 
i młodzieżą. 

MatWinners o sobie...
„Zdecydowaliśmy się 

na założenie firmy gdyż ba-
zując na swoich doświadcze-
niach w życiu zawodowym, 
mamy świadomość jak waż-
na w świecie nowoczesnych 
technologii jest wiedza tech-
niczna, a co za tym idzie tak-
że znajomość przedmiotów 

Marta Kozuń i Michał Serwicki z MathWinners w swojej nowej siedzibie

„Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” to ogólno-
polska akcja przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki oraz Polską Organizację Turystyczną, w ramach której 
możliwy jest wypoczynek, w najpiękniejszych zakątkach na-
szego kraju, za pół ceny. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Sta-
wami” w Białym Kościele również przyłączył się do tegorocz-
nej kampanii. Co więcej, nie tylko w weekend 22-24 listopada, 
ale także przez cały miesiąc możliwe będzie zarezerwowanie 
noclegu, za 50 % ceny regularnej. Więcej informacji o pro-
mocji można znaleźć na facebook’u ośrodka oraz na stronie 
internetowej  www.owbialykosciol.pl.

Weronika Wielgosz 

Ten dotacyjny program 
daje możliwość pozyskania 
dofinansowania projektów 
mających na celu zwiększe-
nie zaangażowania obywateli 
i organizacji pozarządowych 
w życie publiczne. Zakres 
możliwych do zrealizowania 
działań obejmuje wszystkie 
obszary działalności pożytku 
publicznego. Spotkanie, które 
otworzyła burmistrz Dorota 
Pawnuk, poprowadził Prze-
mysław Zawada, starszy spe-
cjalista w Biurze Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Uczestniczyli w nim 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych odbyło się w sali obrad strzelińskiego magistratu

Ciekawa oferta i ambitne plany rozwoju

Klienci już 
się zgłaszają
Wszystkie firmy działające w ramach Strzelińskiego Gminnego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości mogą liczyć na intensywną promocję na łamach 
„Nowin Strzelińskich”. W  bieżącym wydaniu szeroko prezentujemy 
pierwsze przedsiębiorstwo, które dołączyło do inkubatora.

ścisłych, na których bazują 
nowinki techniczne. Oprócz 
podążania z duchem czasu 
istotne znaczenie ma roz-
wój kreatywności, wyobraźni 
i logicznego myślenia, które 
można skutecznie wspierać 
poprzez zgłębianie wiedzy 
z przedmiotów ścisłych, 
a w szczególności z mate-
matyki i fizyki. W obecnym 
młodym pokoleniu winę za 
ograniczone zdolności ana-
lityczne czy też logiczne 
ponoszą często nowe tech-
nologie, które wyręczają 
dziecko już w pierwszych 
latach życia, zastępując tym 
samym własne doświad-
czenia gotowym obrazem. 
Bardzo często zarówno 
dzieci, jak również rodzi-
ce nie zdają sobie sprawy 
z wynikających z tego ogra-
niczeń, które uwidaczniają 
się dopiero w okresie nauki 
przedmiotów ścisłych. Wów-
czas zaczynają się problemy 
w rozumieniu matematycz-
nych zagadnień oraz trud-
ności z wyobraźnią, nie tylko 
przestrzenną. Nawarstwia-
jące się problemy sprawiają, 
że dzieci niechętnie uczą się 
przedmiotów ścisłych, a eg-
zaminy z matematyki i fizy-
ki stają się horrorem. Jako, 
iż nie wszyscy jesteśmy tacy 
sami, mamy różne zdolności 
także w obszarze przyswaja-
nia wiedzy z matematyki i jej 
pochodnych. Dlatego też, 
zdecydowaliśmy się na stwo-
rzenie oferty edukacyjnej, 
w której chcemy odejść 
od tradycyjnych metod na-
uczania. Chcemy z jednej 
strony rozwijać umiejętno-
ści  uczniów uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów 
ścisłych, z drugiej zaś sta-
nowić wsparcie dla tych, 
którym matematyka i fizyka 
sprawiają trudności. Nasze 
zajęcia opierają się na tłu-
maczeniu, zrozumieniu, 
wyrozumiałości, a także 
cierpliwości. Nie ma miej-
sca na krytykę i poddawa-
nie w wątpliwość zdolności 
uczniów. Zajęcia trwają 60 
minut, odbywają się dwa 

razy w tygodniu w małych 
grupach tj. 4-5 osób, co po-
zwala stworzyć optymalne 
warunki do pracy. Z jednej 
strony grupa jest na tyle 
mała, by podejść do każde-
go ucznia indywidualnie, 
a równocześnie na tyle duża 
by wspólnie rozwiązywać 
niektóre problemy. 

Pierwszym krokiem w na-
szej firmie jest test pozio-
mujący, który zagwarantuje 
przypisanie ucznia do wła-
ściwej grupy, tak by każdy 
z nich mógł rozwijać maksi-
mum swoich zdolności. Do-
datkowo planujemy przepro-
wadzać okresową diagnozę, 
co pozwoli śledzić postępy 
w nauce każdego z uczniów, 
rozpoznawać umiejętno-
ści i trudności i na tej pod-
stawie planować dalszy 
tok nauki. W przyszłości 
planujemy rozszerzyć na-
szą ofertę. W najbliższym 
czasie uruchomimy kursy 
z języka angielskiego, któ-
re prowadzone będą przez 
native speakera. Kursy obej-
mować będą dwa programy: 
„speak out-nie bój się mó-
wić”, który rozwijać będzie 
przede wszystkim umiejęt-
ności komunikacyjne oraz 
kurs ogólny, który będzie 
rozwijać słownictwo, uczyć 
struktur gramatycznych, 
a także trenować sprawności 
językowe takie jak: słucha-
nie, czytanie, pisanie, mó-
wienie. Zamierzamy rozsze-
rzyć naszą ofertę edukacyjną 
o zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, a tak-
że wprowadzić zajęcia dla 
dzieci. Zajęcia obejmować 
będą logikę oraz pracę nad 
koncentracją, co pozwoli 
wykształcić u dzieci umiejęt-
ność skupienia na zjawisku, 
przedmiocie czy sytuacji 
w celu zrozumienia i roz-
wiązania określonego za-
gadnienia. W okresie ferii 
zimowych planujemy zor-
ganizować półkolonie dla 
dzieci z robotyki, a także 
prowadzić kursy powtórko-
we przed egzaminem z ma-
tematyki dla uczniów klas 8. 

Mamy nadzieję, że za-
jęcia z nami-miłośnika-
mi przedmiotów ścisłych, 
wykształtują w uczniach 
wewnętrzną motywację 
do nauki matematyki i fi-
zyki, a także uświadomią 
im, że znajomość tych 
przedmiotów jest ogrom-
nym kapitałem począt-
kowym, a wręcz szansą 
na zdobycie wykształcenia 
w branży IT, data science, 
czy też w obszarze: infor-
matyki, programowania, 
elektroniki, elektrotechni-
ki, rachunkowości, finan-
sów itd. Zawody te są za-
wodami przyszłości”

Jak trafić do inkubatora?
Na łamach „Nowin Strze-

lińskich” będą cyklicznie 
publikowane informacje 
o firmach działających w in-
kubatorze. Przy okazji przy-
pominamy, że do inkubatora 
mogą dołączyć nowe firmy 
lub te od niedawna działają-
ce  na terenie miasta  i gminy 
Strzelin (jednak nie dłużej niż 
12 miesięcy). Jeśli potrzebuje-
cie nowego biura w dobrej lo-
kalizacji, z bardzo niedrogim 
czynszem... To gorąco za-
chęcamy do udziału w tym 
pilotażowym programie 
strzelińskiego samorządu. 
Nabór trwa do wyczerpania 
lokali biurowych dostęp-
nych w wyremontowanym 
budynku Dworca PKP 
w Strzelinie. Warto się po-
spieszyć, bo  o zawarciu 
umowy najmu lokalu de-
cyduje kolejność zgłoszeń, 
które zostaną pozytywnie 
zweryfikowane przez ko-
misję konkursową. Oprócz 
biura w preferencyjnej 
cenie, przedsiębiorstwa 
działające w inkubatorze 
otrzymają daleko idące 
wsparcie (odpłatne i nie-
odpłatne). Informacje 
o Strzelińskim Gminnym 
Inkubatorze Przedsiębior-
czości są dostępne na stronie 
www.strzelin.pl.

RED

Nocuj za pół ceny

Budżet gminy 
to nie jedyne 
źródło finansowania...

Pieniądze 
do wzięcia
Niedawno, w strze-
lińskim magistracie 
odbyło się spotkanie 
informacyjne dla lokal-
nych organizacji poza-
rządowych, dotyczące 
programu rządowego 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

przedstawiciele 11 lokalnych 
organizacji pozarządowych. 
Z zaproszenia skorzystali 
reprezentanci takich organi-
zacji jak: Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Polski Związek 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych, Stowarzyszenie Święte-
go Celestyna, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, Strzeliński Klub Senio-
ra, Terenowy Klub Sportowy 
Granit, KS Strzelinianka, 
Strzeliński Klub Karate Ky-
okushin, Sport Activ, Boxing 
Klub Strzelin oraz Ognisko 
TKKF „Jastrząb”. Dodajmy, 
że na początku spotkania 
zabrała  głos szefowa gmi-
ny Strzelin. Poinformowa-
ła, że przy podziale dotacji 
z budżetu gminy w 2020 r. 
będą dodatkowo premiowane 
te kluby, które pozyskują środ-
ki również z innych źródeł. 
- Możliwości jest bardzo 
dużo. Już sama próba jest 
mile widziana. Jesteśmy 
do Waszej dyspozycji i słu-
żymy pomocą - powiedziała 
Dorota Pawnuk. Dodajmy, 
że takie rozwiązanie funkcjo-
nuje już w innych samorzą-
dach, a władze naszej gminy 
bardzo liczą, iż lokalne orga-
nizacje będą aktywniej korzy-
stać z innych zewnętrznych 
źródeł finansowania.

RED
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Marta Kozuń i Michał Serwicki z MathWinners w swojej nowej siedzibie

Jeśli chcesz połączyć pracę 
z pasją i myślisz o tym, by zo-
stać żołnierzem zawodowym, 
zacznij od służby przygoto-
wawczej, której odbycie jest 
jednym z warunków wstąpie-
nia w szeregi Wojska Polskie-
go. Nie odkładaj swoich ma-
rzeń na później i już dzisiaj 
złóż wniosek w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień we 
Wrocławiu, która prowadzi 
rekrutację na I turnus służby 
przygotowawczej w 2020 r., 
pełnionej na potrzeby kor-
pusu szeregowych. Szkolenie 
rozpoczyna się w styczniu 
2020 roku, ale wnioski przyj-
mowane są już teraz. W ra-
mach służby przygotowaw-
czej pełnionej na potrzeby 
korpusu szeregowych, która 
trwa niepełne 4 miesiące, 
oprócz uposażenia podsta-
wowego, zakwaterowania, 
wyżywienia, a także umun-
durowania, dostaniesz zwrot 
kosztów dojazdu do miej-
sca, gdzie będziesz odbywać 
służbę. Więcej informacji 
o naborze i specyfice służby 

WOJSKO CZEKA NA CIEBIE!

przygotowawczej znajdziesz 
na stronie internetowej: 

www.wkuwroclaw.wp.mil.
pl. Możesz również skon-
taktować się pod numera-

mi telefonów: 261 656 141 
i 261 656 155, albo wysłać 
SMS o treści: przygotowaw-
cza na numer: 723 694 378, 
a specjaliści z WKU oddzwo-

nią do Ciebie. Informacje 
znajdziesz także na portalach 
społecznościowych tj.: Fa-
cebook, Twitter i Instagram 
(WKU Wrocław).

RED

Lokalne władze chcą 
w wyjątkowy sposób 
uczcić 727 rocznicę 
nadania Strzelinowi 
praw miejskich a przy 
okazji sprawdzić 
wiedzę mieszkańców 
o  legendach, historii 
a także teraźniejszo-
ści miasta. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin, Strzeliński Ośrodek 
Kultury oraz Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjne zapraszają mieszkańców 
do udziału w grze miejskiej 
pt. „727 lat Strzelina – Jubile-
uszowa Gra Miejska”, która 
odbędzie się 1 grudnia 2019 
roku w Strzelinie i stanowi 
formę zabawy w przestrzeni 
miejskiej. Gra rozpocznie się 
o godzinie 10:00 w punkcie 
startowym – Strzelińskim 
Ośrodku Kultury. Celem gry 
jest uczczenie 727-lecia nada-
nia Strzelinowi praw miejskich.

Warunkiem uczestnictwa 
w grze jest zgłoszenie udziału 
na adres mailowy: 727gra-
miejska@strzelin.pl do 27 
listopada, rejestracja w punk-
cie startowym (Strzeliński 
Ośrodek Kultury ul. Mickie-
wicza 2) oraz odbiór Karty 
Startowej z załączoną mapą. 
Dla uczestników przygo-
towano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. 

RED

Gra Miejska na 727-lecie
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W drugiej połowie paź-
dziernika uczniowie wraz 
z opiekunami koła wolon-
tariatu przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzelinie im. 
Tadeusza Kościuszki spotkali 
się, aby zakończyć akcję zbie-
rania zniczy w ramach pro-
jektu: „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. To już X 
edycja akcji pod patronatem 
Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty. 

Podczas tegorocznej akcji zebrano 294 znicze białe i 258 zniczy czerwonych

Znicz pamięci 
W pierwszych dniach listo-

pada cmentarze wypełnione 
były przez ludzi odwiedzają-
cych groby swoich bliskich. 
Harcerze z drużyn harcer-
skich działających w Strze-
linie i w Białym Kościele 
po raz pierwszy wzięli udział 
w akcji „Znicz pamięci”. Za-
palili znicze na grobach żoł-
nierzy, weteranów, harcerzy, 
pamiętali o tych, którzy po-
święcili życie abyśmy mogli 
żyć w wolnym kraju. 

RED

W piątek, 8 listopada w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Białym Kościele podczas 
uroczystego apelu uczczo-
no 101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie klasy VII przypo-
mnieli zebranym na sali gim-
nastycznej kolegom i kole-
żankom tragiczne losy Polski 
z okresu rozbiorów i I wojny 

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości apel 
odbył się m.in. w PSP nr 4 w Strzelinie

Przedszkolaki wybrały się pod Pomnik Żołnierza Polskiego

W poniedziałek, 11 listopada w ramach obchodów 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele odbyło się 
okolicznościowe morsowanie. Strzeliński Klub Morsów uhono-
rował święto we właściwy dla siebie sposób. Dorośli przebywali 
w wodzie dokładnie 11 min i 11 s, zaś dzieci 2 min i 30 s.

Katarzyna Psiurska
fot. Strzeliński Klub Morsów

Strzeliński Klub Morsów uhonorował święto na terenie ośrodka w Białym KościeleDzieci przebywały w wodzie nieco ponad 2 minuty

Ponad 500 zniczy trafi na Ukrainę
W tym roku szkolnym 19 

wolontariuszy z ochotą przy-
stąpiło do podziału zniczy 
na białe i czerwone, a następ-
nie pakowania ich do pudeł 
i liczenia. Akcja okazała się 
dużym sukcesem. Naliczono 
294 znicze białe i 258 zni-
czy czerwonych. Wszystkie 
zostaną przekazane TVP 
Wrocław, Fundacji Studio 
Wschód, a później przewie-
zione na polskie cmentarze 

na Ukrainie i Wileńszczyź-
nie. W imieniu PSP nr 4 
w Strzelinie bardzo dziękuje-
my wszystkim uczniom i ich 
rodzicom, którzy tak licznie 
włączyli się w przynoszenie 
zniczy.

Warto podkreślić, że to nie 
jedyna akcja „Czwórki” zwią-
zana z pamięcią o zmarłych. 
Uczniowie co roku porządku-
ją i odwiedzają groby. W tym 

roku szkoła włączyła 
się w akcję Ministra 
Edukacji Narodo-
wej pn. „Szkoła pa-
mięta”. Uczniowie 
wspominali zarówno 
swoich bliskich jak 
też tych, którzy za-
pisali się w historii – 
tej ogólnonarodowej 
i lokalnej. Odwiedzili 
lokalne miejsca pamięci, zgłę-
bili ich historię, sprzątali bez-

imienne i opuszczone groby, 
odwiedzali groby zmarłych 
kolegów, nauczycieli, pra-

cowników szkoły, bo pamięć 
o nich jest wyrazem szacunku 
dla ich życia i dokonań.

RED

Harcerze zapalili znicze na grobach osób, 
które poświęciły życie abyśmy mogli żyć 
w wolnym kraju

Szkoła do hymnu

światowej. Podkreślili rolę 
naszych przodków w walce 
o wolną ojczyznę, choć nie 
było jej na mapach Europy 
przez 123 lata. Występ siód-
moklasiści wzbogacili pie-
śniami patriotycznymi. Solo 
zaśpiewały Julka Mariankow-
ska (kl. VII) i Marysia Łuczyk  
(kl. V). O godz.11:11. z ust 
obecnych zabrzmiał „Mazu-

rek Dąbrowskiego”. Tym sa-
mym uczniowie i nauczyciele 
przyłączyli się do akcji „Szko-
ła do hymnu”. Gościem ho-
norowym podczas apelu była 
burmistrz Strzelina Dorota 
Pawnuk. Na uroczystość 
przybył także ks. Stanisław 
Włodarski. Nad przygotowa-
niem apelu pracowali Jolanta 
Woszczak, Henryk Mańkow-
ski (oprawa muzyczna), Alek-
sandra Żygadło (dekoracje). 
Na koniec dyrektor szkoły 
Halina Drozdalska podzię-
kowała młodym artystom za 

występ i za piękną postawę 
patriotyczną.

Warto zaznaczyć, że w ogól-
nopolską akcję Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Szkoła 
do hymnu” włączyły się także 
inne placówki, m.in. Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzelinie. Dzieci z Przed-
szkola Miejskiego „Kolorowa 
Kraina” w Strzelinie razem 
z wychowawcami wybrali się 
pod Pomnik Żołnierza Pol-
skiego, aby odśpiewać hymn 
naszego kraju. 

RED

Niepodległościowe morsowanie
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W ramach święta państwo-
wego, obchodzonego corocz-
nie 11 listopada, Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjne, zorganizowało Naro-
dowy Bieg Stulecia „Od Bał-

Strzeliński Bieg Stulecia
tyku do Tatr”. Strzeliński bieg, 
przeprowadzony w ramach 
ogólnopolskiej akcji, odbył 
się na terenie Parku Miej-
skiego im. Armii Krajowej 
w Strzelinie już po raz dru-

gi. Na starcie stawiło się 150 
uczestników, którzy przebiegli 
symbolicznie dystans 1918 m 
dla uczczenia daty odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Każdy z zawodników otrzy-

mał medal oraz pamiątkową 
koszulkę, a na pokrzepienie 
sił była serwowana grochów-
ka. Biało-czerwony bieg od-
był się w bardzo rodzinnej 
atmosferze.

Katarzyna Psiurska

Pierwszym wydarzeniem 
był tradycyjny niepodległo-
ściowy bieg, zorganizowany 
w Parku Miejskim im. Armii 
Krajowej przez Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjne. Dystans 1918 metrów 
przebiegło lub przeszło 150 
osób. Kolejnym, również 
tradycyjnym, elementem li-
stopadowego święta była pa-
triotyczna msza odprawiona 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża św. Tuż przed jej roz-
poczęciem, w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Niepodle-
gła do hymnu”, odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego. Ka-
zanie, pełne patriotycznych 
treści, wygłosił ks. Dawid 
Dudziak.

W mszy oraz w świeckiej 
części obchodów uczestni-
czyły liczne delegacje i pocz-
ty sztandarowe, reprezentują-
ce lokalne szkoły, organizacje 
kombatanckie oraz służby 
mundurowe. Świecka część 
święta odbyła się przy Po-
mniku Legionisty przy ulicy 

Uroczyście 
i patriotycznie 101 lat temu Polska 

odzyskała wolność
Bardzo uroczysty 
przebieg miały strze-
lińskie obchody 101. 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości. Ich organi-
zatorzy tradycyjnie 
zadbali o bogaty 
program, w którym 
nie zabrakło m.in. 
akcentów sporto-
wych i kulturalnych.

Rybnej. Tam 
złożono kwia-
ty i zapalono 
znicze, a głos 
zabrali m.in.  
burmistrz Do-
rota Pawnuk 
oraz strzeliński 
historyk Piotr 
Rozenek, który 
przypomniał 
okoliczności, w jakich nasz 
kraj odzyskał niepodległość, 
po 123 latach państwowego 
niebytu. Na szefową naszej 
gminy czekała bardzo przy-
jemna niespodzianka, którą 
było prestiżowe wyróżnienie 
- medal nadany za zasługi dla 
związku zawodowego poli-
cjantów. Wręczył je przed-
stawiciel naszej komendy 
Ireneusz Szałajko. Warto 
podkreślić, że w obchodach, 
oprócz licznych delegacji, 
wzięło udział wielu miesz-
kańców miasta i gminy 
Strzelin. Nie zabrakło też 
naszych harcerzy, którzy wy-
stawili pod pomnikiem wartę 
honorową. 

Dodajmy, że w programie 
obchodów państwowego 
święta były też edukacyjne 
i kulturalne akcenty. W Strze-
lińskim Ośrodku Kultury 

przygotowano wystawę 
poświęconą wybitnemu 
bohaterowi walk o nie-
podległość Polski 
- generałowi Halle-
rowi oraz niezwykle 
klimatyczny koncert 
Limboskiego, który 
w swoje teksty wpla-
ta poetyckie wier-
sze m.in. Zbigniewa 
Herberta.  

Warto podkreślić, 
że organizatorami 
obchodów  byli: Bur-
mistrz Miasta i Gmi-
ny Strzelin Dorota 
Pawnuk oraz Strze-
liński Ośrodek Kul-
tury, a w organizacji  
uczestniczyli również 
pracownicy Centrum 
Usług Komunal-
nych i Technicznych 
w Strzelinie.

RED

W uroczystościach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe

 W obchodach wzięła udział m.in. delegacja zakładu karnego  Wartę honorową pełnili nasi harcerze

Uczestnicy obchodów pod Pomnikiem Legionisty
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Każde dziecko w wieku 
od 3 do 6 lat, które przyjdzie 
do naszej biblioteki z zamia-
rem przystąpienia do tego 
projektu otrzyma w prezencie 
specjalną Wyprawkę Czytel-
niczą. Składa się na nią atrak-
cyjna i odpowiednio dobrana 
książka oraz Karta Małego 
Czytelnika. To wyposażenie 
na strat w życiową przygo-
dę z książką, w którym nie-
odzowna jest życzliwa asysta 
rodziców. Stąd w  wyprawce 
znajdzie się też pomocna lek-
tura właśnie dla dorosłych 
opiekunów początkującego 
czytelnika. Przygotowana dla 
nich broszura informacyj-

Mówi się, że żyjemy 
w świecie zglobalizowanym 
i my tego rzeczywiście do-
świadczamy - dzięki nowym 
technologiom świat się skur-
czył a my możemy funkcjo-
nować w tej makro skali. Jed-
nocześnie dostrzegamy, że im 
bardziej się globalizujemy, 
tym bardziej odzywa się tęsk-
nota do lokalności. Przyjął się 
taki termin „małe ojczyzny", 
który jest wyrazem ożywio-
nej potrzeby przynależności 
do czegoś, co da się ogarnąć 
ludzką miarą. Ta potrzeba lo-
kalnej identyfikacji najpełniej 
wyraża się u tzw. regionali-
stów – miłośników regionu, 
którzy zupełnie bezintere-
sownie poświęcają swój czas 
i energię, aby działać na rzecz 
swojej miejscowości, także 
zagłębiać się w przeszłość 
miejsca, do którego przy-
należą. To właśnie dzięki 
ich inicjatywie pojawiło się 
nowe pismo - „Acta Sam-
bisiensis", które z założenia 
koncentruje się na szerzej 
pojętym regionie. Bardzo 
sensownie łączy spojrzenie 
regionalistów z wiedzą na-
ukowców. I jedni i drudzy 
szukają śladów przeszłości 
- materialnych artefaktów, 
bądź innej dokumentacji, 
np. fotograficznej. Zderze-

WIELKI MAŁY CZYTELNIK
Jakie są  pożytki z  czytania? Badania wyka-
zują, że  dzieci wychowywane pośród książek 
są bardziej pewne siebie, mają większy zasób 
słownictwa i  dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 
Strzelińska biblioteka, uczestnicząc w ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka - wielki czło-
wiek”, apeluje: Rodzicu! Bądź przewodnikiem 
w czytelniczej inicjacji swojego potomka.

na przypomni o nieocenio-
nej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz 
o rozmaitych ko-
rzyściach wynika-
jących z częstego 
odwiedzania bi-
blioteki. Za każ-
dą wizytę w bi-
bliotece dziecko 
otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu 
dziesięciu zosta-
nie uhonorowane 
imiennym dy-
plomem. Można 
to nazwać paso-
waniem na peł-
noprawnego czy-

telnika. U nas jako pierwszy 
dostąpił tego honoru sze-
ścioletni Karolek. Aktyw-
ność czytelnicza pozostałych 
maluchów również zbliża 
ich do tej chwili, kiedy for-
malnie potwierdzi się ich 
status użytkowników biblio-
teki. Z radością powitamy 
ich w gronie naszych stałych 
bywalców. Jednocześnie go-
rąco zachęcamy tych, którzy 
jeszcze do tego projektu nie 

przystąpili. Dzięki tej akcji 
dziecko odnajdzie wartość 
książki i przyjemność czyta-
nia oraz, przecierając szlak 
do biblioteki, pozna miejsce 
dla siebie przyjazne i zostanie 
uczestnikiem lokalnego życia 
kulturalnego. 

Drodzy Rodzice! Chcecie 
wykształcić w swoich malu-
chach jakże pożyteczny na-
wyk czytania? Przyprowadź-
cie je do naszej biblioteki. 

Bądźcie aktywnymi towa-
rzyszami w ich przygodzie 

z książką. Książka Was po-
łączy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

Więcej o regionie
nie ich stanowisk jest wzbo-
gaceniem wiedzy badaczy 
opartej na naukowej meto-
dologii o przekaz zaangażo-
wanych amatorów, który ma 
bardziej jednostkową per-
spektywę, a przez to zyskuje 
emocjonalny wyraz. Na zor-
ganizowanym przez nas spo-
tkaniu promocyjnym ideę 
nowego periodyku przed-
stawił jego inicjator i redak-
tor naczelny – Jacek Sobko, 
który od lat pracuje jako 
dziennikarz strzelińskiego 
tygodnika. Premierowy nu-
mer pisma w znacznej części 
poświęcony jest Strzelinowi. 
Duży w tym udział ma po-
wszechnie tu znany i szano-
wany regionalista - Pan Zbi-
gniew Kazimierowicz. Taki 
jego profil w dużej mierze 
ukształtowała historia ro-
dzinna oparta na przyjaznej 
relacji między powojennymi 
osiedleńcami w tym mieście 
a autochtonką. To miało 
swoje przełożenie na jego 
zaangażowanie w zgłębianie 
lokalnej historii, a jedno-
cześnie na efektywność tych 
działań dzięki materialne-
mu zasobowi, jaki wniosła 
dawna mieszkanka Strzelina 
– Ruth Klein i jej niestru-
dzona pasja dokumento-
wania. Dzięki temu, że stał 

się on depozytariuszem jej 
albumów fotograficznych, 
uczestnicy spotkania mieli 
wyjątkową okazję zobacze-
nia unikalnych zdjęć utrwa-
lających – trzeba przyznać 
dość ponury - powojenny 
obraz miasta. Korzystając 
z tego archiwalnego mate-

riału fotograficznego, Pan 
Kazimierowicz mógł nam 
przedstawić miasto w trud-
nym czasie historycznego 
przełomu. To temat, który 
wywołał żywe zaintereso-
wanie słuchaczy, a niektó-
rych skłonił do podzielenia 
się własną refleksją. Potem, 

już w rozmowach kulu-
arowych, kontynuowano 
dyskusję o zawiłościach lo-
kalnej historii, starano się 
też zaopatrzyć w świeżo 
wydany periodyk. Zgodnie 
z  założoną częstotliwo-
ścią następny numer ukaże 
się za pół roku. Biblioteka, 

Między nami regionalistami

która archiwizuje i udostęp-
nia wszystkie publikacje 
dotyczące naszego miasta 
i regionu, również ten tytuł 
włączyła do swoich zaso-
bów. Zachęcamy do pozna-
nia premierowego wydania 
„Acta Sambisiensis”. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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W przedostatnim tygodniu października w bibliotece 
szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie 
odbyła się zabawa dla uczniów pt. „Poszukiwacze zaginio-
nych tytułów”. Polegała na odnalezieniu i wypisaniu 15 
tytułów książek ukrytych w bibliotece. Uczniowie z du-
żym zaangażowaniem przystąpili do poszukiwań. Udział 
w zabawie dostarczył im wielu wrażeń, zdrowej rywaliza-
cji i pozytywnych emocji. Najwięcej tytułów- aż 11 udało 
się odnaleźć Hani Korkuś z klasy 3a, 10 tytułów odszukał 
Krzysztof  Sucharski z klasy (3a), a po 9 Kalina Jurewicz 
(2c) i Olga Niełacna (3a). Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych zabawach 
organizowanych przez bibliotekę. 

RED

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do zabawy

Już po raz kolejny w bibliotece Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Strzelinie ruszyła akcja pt.: „Czytanie między-
pokoleniowe”. Młodzi uczniowie odwiedzili podopiecznych 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego działający przy strze-
lińskim szpitalu. Czytając książki zadbali o tych, którzy leżąc, 
niejednokrotnie „przykuci” do łóżek, nie mogą uczestniczyć 
w wydarzeniach kulturalnych. Uczniowie z zadowoleniem 
i przyjemnością poświęcili czas „napełniając puste życie” osób 
starszych i często samotnych. 

RED

Uczniowie „Czwórki” odwiedzili podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Pod koniec października 
uczniów Publicznej Szkoły 
w Białym Kościele odwiedzili  
goście z Centrum Ruchu Dro-
gowego z Wrocławia i zapre-
zentowali program edukacyjny 
pn. „Stop wypadkom - bez-
pieczne dzieci. Miasteczko ru-

Uroczystość pasowania 
na ucznia klasy I odbyła 

To był szczególny dzień dla pierwszoklasistów

Już do tradycji Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Białym Kościele można 
zaliczyć cykliczne wyjaz-
dy uczniów starszych klas 
na warsztatowe lekcje fizyki 
i chemii. Pierwszym tego 
typu wydarzeniem w tym 
roku szkolnym był wrześnio-
wy udział młodzieży w XXII 
Dolnośląskim Festiwalu 
Nauki 2019 pn. „Między 
magią a fizyką” na Politech-
nice Wrocławskiej. Klasy VII 
i VIII uczestniczyły w po-
kazie pełnym „magicznych” 
doświadczeń, które można 
wytłumaczyć prawami fizyki. 
Przekonali się, że nauka 
może być fascynująca. 
Kolejna lekcja pokazowa 
odbyła się we wtorek, 5 
listopada w Instytucie Fizyki 
Doświadczalnej Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Ucznio-
wie na lekcje wyjeżdżają 
z nauczycielem fizyki Ireną 
Kaczmarczyk.

RED Uczniowie ze szkoły w Białym Kościele uczestniczą w cyklicznych wyjazdach na warsztatowe lekcje fizyki i chemii

Złożyli uroczyste ślubowanie
Pod koniec października 
społeczność uczniowską 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Białym Kościele 
zasiliła grupa trzyna-
ściorga najmłodszych 
uczniów. 

się w sali gimnastycznej. 
Przejęci pierwszoklasiści 
zaprezentowali najpierw 
program artystyczny, a na-
stępnie w obecności rodzi-
ców, dziadków, nauczycieli 
i starszych kolegów zło-
żyli uroczyste ślubowanie. 
Aktu ślubowania dokona-
ła dyrektor szkoły Hali-

na Drozdalska i wicebur-
mistrz Strzelina Mariusz 
Kunysz. Nad całością czu-
wała wychowawczyni Ali-
na Kędzierska. Najmłod-
szych uczniów przywitali 
uczniowie II klasy. Piękne 
dekoracje przygotowały 
Aleksandra Żygadło i Ada 
Grondys, a oprawę mu-

zyczną zapewnił Henryk 
Mańkowski. Apel poprowa-
dziła uczennica klasy VII 
Natalia Bartusiak. Gratulu-
jemy wszystkich pierwszo-
klasistom i ich rodzicom. 
Dzieciom życzymy samych 
wspaniałych chwil w szkole 
i wielu sukcesów. 

RED

STOP  
wypadkom 

chu drogowego”. Dzieci otrzy-
mały solidną dawkę wiedzy 
połączonej ze świetną zabawą. 
Udowodnili również, że dobrze 
znają zasady ruchu drogowego 
oraz potrafią dbać o swoje bez-
pieczeństwo na co dzień.

RED

Między magią a fizyką

Czytali książki chorym 

Poszukiwacze 
zaginionych tytułów 
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Ich ostatni występ odbył sie w niedzie-
lę, 10 listopada we wrocławskim Narodo-
wym Forum Muzyki. To właśnie w tym 
wyjątkowym i prestiżowym miejscu odbył 
się koncert końcoworoczny regionu dol-
nośląskiego projektu „Akademia Chóral-
na - Śpiewająca Polska”. Koncert rozpo-
czął się utworami wykonywanymi przez 
chóry mieszane. Wśród nich zaprezento-
wał się chór „Triole” z PSP im. Jana Paw-
ła II w Kuropatniku. Chóry wykonały 3 
utwory - „Brzask”, „Zmierzch” Jana Kru-
tula oraz „Świeć miesiączku” Tadeusza 
Szeligowskiego. Ten moment koncertu 
z pewnością zapadnie długo w pamięci 
publiczności z Kuropatnika i okolic, któ-
rzy przybyli do NFM.

W dalszej części koncertu 20 chórów wy-
konało pieśni patriotyczne, żołnierskie oraz 
inne - wszystkie polskich kompozytorów.

Dodajmy, że takie koncerty odbywają się 
co roku i stanowią wielkie przeżycie dla 
„Trioli” i ich dyrygenta - Marty Humelt.

RED

„Triole” wystąpiły w gronie najlepszych dolnośląskich chórów (fot. Karol Sokołowski NFM)

Podczas koncertu wyróżniono dyrygentów (fot. Karol Sokołowski NFM)

Maciej Wester związany 
jest z muzyką od młodości. 
Jeszcze w 2018 r. był gita-
rzystą strzelińskiego zespołu 
Bonhart. Kapela po tragicz-
nej śmierci frontmena i lide-
ra Piotra Bachora zawiesiła 
działalność. Po rozpadzie 
gitarzysta grał we wrocław-

W składzie TSA jest strzelinian Maciej Wester (na zdjęciu drugi od prawej)

To spore wyróżnienie 
i cenna lekcja Strzelinianin w legendarnej grupie TSA
Pochodzący z na-
szego miasta Maciej 
Wester od niedawna 
jest gitarzystą zna-
nego zespołu TSA, 
w którego składzie 
po odejściu woka-
listy Marka Piekar-
czyka znajdują się 
obecnie Damian Mi-
chalski, Janusz Nie-
krasz i Marek Kapłon 
oraz Piotr Lekki. Jak 
udało się muzykowi 
dostać do kapeli?

skim zespole The 
Walkers. Maciej gra-
jąc jeszcze z kolegami 
ze strzelińskiego ze-
społu nawiązał kon-
takt z Blues Power. 
To kapela założona 
w 1985 r. przez trzech 
muzyków legendarnej 
grupy TSA. Zespół 
wykonuje standardy 
muzyki rock-bluesowej 
z lat 60-tych i 70-tych 
(m.in. Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, The Do-
ors itp.). – Pamiętam 
jak po jednym z kon-
certów Bonhart pod-
szedł do mnie były 
menadżer TSA, a obecnie 
perkusista Blues Power 
Zenon Wawrzynów. Po-
wiedział, że zagram z Blu-
es Power – zaczyna Maciej 
Wester. -  Nie traktowa-
łem wtedy tego poważnie, 
bo rzucił tylko hasło. Póź-
niej skontaktowaliśmy się 

i dołączyłem do nich – do-
daje. Gitarzysta występował 
z Blues Power na różnych 
koncertach, a także festiwa-
lach muzycznych nie tylko 
w Polsce, ale też za granicą. 
– Bardzo dużo się nauczy-
łem w zespole pod wzglę-
dem techniki gry na gita-
rze – zaznacza. W ubiegłym 

roku z zespołu TSA odszedł 
jego wokalista Marek Piekar-
czyk. Kilku członków grupy 
utworzyło projekt „TSA Mi-
chalski Niekrasz Kapłon”. 
Do zespołu w składzie którego 
występują Damian Michalski, 
Janusz Niekrasz i Marek Ka-
płon dołączył nowy gitarzysta 
Piotr Lekki i strzelinianin Ma-

ciej Wester. – Zagrali-
śmy już kilka koncer-
tów w tym składzie 
– informuje gitarzy-
sta. – Obawiałem 
się tych pierwszych 
występów, bo granie 
w zespole z taką hi-
storią nie jest łatwe. 
Publiczność przyjęła 
nas jednak bardzo 
pozytywnie – doda-
je Wester. Zespół gra 
głównie stare kawałki 
TSA, ale w repertuarze 
ma już nowe nume-
ry. – Przymierzamy 
się, aby w niedalekiej 
przyszłości wydać 

płytę. Nagraliśmy ostatnio 
kilka utworów w studio 
i ogrywamy je na koncer-
tach. Piosenki można usły-
szeć na portalu youtube.
pl („Żarłacz”, „Jak jest” 
i „Niezwyciężony”) – opo-
wiada Wester. Dla gitarzysty 
możliwość grania w tak pre-

stiżowym składzie to wielkie 
wyróżnienie. – Bardzo cie-
szę się, że mogę zdobywać 
doświadczenie w takim 
zespole. Każde spotkanie, 
koncert to dla mnie cenna 
lekcja – przekonuje. Maciej 
oprócz gry pracuje w strze-
lińskiej kawiarni. - Bardzo lu-
bię tę pracę. Tam też gram 
czasami na gitarze. Na razie 
godzę jedno z drugim, więc 
tak pozostanie – oświadcza. 
W najbliższym czasie zespół 
TSA w składzie z Maćkiem 
Westerem ma dwa koncerty. 
22 listopada zagra w Chojni-
cach, dzień później w Szcze-
cinku. Okazją do zobaczenia 
strzelinianina będzie niewąt-
pliwie koncert we wrocław-
skim klubie Liverpool, który 
zaplanowany jest na piątek 28 
lutego 2020 r. – Już dzisiaj 
zapraszam mieszkańców 
i wszystkich znajomych 
na ten koncert – zachęca 
Wester. 

Jakub Olejnik

Zaśpiewali w doborowym towarzystwie

Nasz chór 
wśród 
najlepszych
„Triole” to od lat ścisła czołówka
 dolnośląskich chórów. 
Można ich usłyszeć na wielu 
wydarzeniach kulturalnych 
wysokiej rangi. 
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Pod koniec paź-
dziernika odbył się 
w Lubaniu turniej 
bokserski im. Jerzego 
Potamana. Zawodnik 
Boxing Klub Strzelin 
Mike Drużga trafił 
na przeciwnika z Po-
lkowic Kasjana Ku-
backiego, brązowego 
medalistę z ostatnich 
Mistrzostw Polski. 
Mike zaprezentował 
się znakomicie kon-
trolował walkę od sa-
mego początku nie 
pozostawiając złu-
dzeń kto był lepszy. 
Zdeklasował rywala wygrywając jednogłośnie 3:0. Po wal-
ce otrzymał gratulacje od wielu trenerów, którzy stwierdzili, 
że to była walka turnieju, a Mike to najlepszy pięściarz zawo-
dów. - Miło słyszeć takie słowa, bo wiemy, że ciężka pra-
ca jaką wykonujemy oraz wyjazdy na sparingi do innych 
klubów przynoszą efekty - mówi trener Marcin Drużga. 
- Mike ciągle się rozwija i robi ogromne postępy. Przed 
nami jeszcze kilka startów do końca roku, więc mamy 
co robić – dodaje.

RED

Mike Drużga znakomicie zaprezentował się podczas 
turnieju bokserskiego im. Jerzego Potamana w Lubaniu

Pod koniec październi-
ka na Stadionie Miejskim 
w Strzelinie rozegrano elimi-
nacje powiatowe w ramach 
XX Turnieju pn. „Z podwórka 
na stadion o puchar Tymbarku”. 
W zawodach uczestniczy-
ło 16 drużyn reprezentu-
jących SP Przeworno, SP 
Prusy, SP Wawrzyszów, 
PSP Borek Strzeliński, 
PSP nr 3 w Strzelinie, SP 
Wiązów, SP nr 5 w Strzeli-
nie. Drużyny rywalizowały 
w trzech kategoriach wie-
kowych: U-8, U-10, U-12. 
W kategorii U-12 zmagało 
się 7 drużyn podzielonych 
na dwie grupy. Zwycięzcy 
grup zmierzyli się w finale. 
W meczu finałowym PSP 
nr 5 w Strzelinie poko-
nała SP Przeworno 2:0 
i tym samym wywalczyła 
awans do rozgrywek wo-
jewódzkich. W kategorii 
U-10 bezkonkurencyjna W kategorii U-10 bezkonkurencyjna była drużyna „Strzelinianki”

Pod koniec października 
w lwóweckiej hali sporto-
wej odbyły się wybory Miss 
Kół Gospodyń Wiejskich. 
Udział w nich wzięły gospo-
dynie z całego Dolnego Ślą-
ska. Łącznie wystartowało 
28 kandydatek, w tym trzy 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gęsińca. Nasze koło repre-
zentowały: Beata Chruszcz, 
Marta Brzezińska oraz 
Agnieszka Ruszek. – Otrzy-
maliśmy jako KGW infor-
macje o konkursie. Na po-
czątku nie chciałyśmy 
brać udziału, ale w końcu 
pomyślałyśmy, że to tyl-
ko zabawa, więc warto 
spróbować – zaczyna Be-
ata Chruszcz. Na uroczystą 
galę kandydatki miały przy-
gotować trzy stroje: ludowy 
KGW, śmieszny oraz wieczo-
rowy. – Największym pro-
blemem było wymyślenie 
stroju śmiesznego. Byłam 
przebrana za małą dziew- Beata Chruszcz tuż po koronacji podczas konkursu Miss Kół Gospodyń Wiejskich (fot. Zbigniew Stachowski)

Zdeklasował rywala Wywalczyli awans…
była drużyna „Strzelinianki”, 
która zdobyła komplet punk-
tów wygrywając wszystkie 
mecze w grupie. Druga dru-
żyna „Strzelinianki” również 
wywalczyła awans w katego-

rii U-8. W meczu dziewcząt 
w kategorii U-12 SP z Borka 
Strzelińskiego pokonała SP 
Wawrzyszów 5:0, zapewnia-
jąc sobie udział w rozgryw-
kach wojewódzkich. Finały 

wojewódzkie odbędą się 
od 18 marca do 26 kwietnia 
2020 r., a finał ogólnopolski 
odbędzie się od 29 kwietnia 
do 2 maja  na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie. Zwy-
cięzcom życzymy powodze-
nia w dalszych rozgrywkach.

RED

Duże wyróżnienie gospodyni z Gęsińca

Została wicemiss KGW…
Beata Chruszcz 
została wybrana 
wicemiss kół gospo-
dyń wiejskich. Re-
prezentująca KGW 
Gęsiniec kobieta 
nie kryła radości 
tym wyjątkowym 
wyróżnieniem…

czynkę, Marta za Pippi 
Langstrumpf, natomiast 
Agnieszka za tygrysa – 
opowiada. Podczas konkursu 
kandydatki trzykrotnie poja-
wiały się na scenie. – Orga-
nizacja była bardzo pro-
fesjonalna. Przygotowano 
wybieg, każda osoba otrzy-
mała numerek. Czułyśmy 
się jak na prawdziwych 
wyborach miss. Mimo, 
że dość późno dotarłyśmy 
na miejsce i nie było czasu, 
aby wcześniej poćwiczyć 
chodzenie po wybiegu, 
to udało nam się szybko 
opanować tę sztukę – przy-
znaje Chruszcz. Między pre-
zentacjami kandydatek orga-
nizator, Regionalny Związek 
Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Legnicy, 
przewidział także pokazy 
tańców brzucha, samby czy 
występy wokalne. Konkurs 
podzielono na dwie kategorie 
wiekowe (od 19 do 50 roku 
życia oraz 50+). Kandydat-
ki oceniało pięcioosobo-
we jury, w którego składzie 
w tym roku był m.in. prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Strzelina Ireneusz Szałajko. 
Głos mieli także widzowie 
wybierając miss publiczności. 
Ogłoszenie wyników było 
duża niespodzianką dla Beaty 
Chruszcz z KGW Gęsiniec. 

Kobieta została wicemiss 
w kategorii powyżej 50 
roku życia. – Gdy prowa-
dząca wyczytała moje 
imię i nazwisko oraz 
numerek nie mogłam 
uwierzyć. Dopiero, gdy 
powtórzyła jeszcze raz 
otrząsnęłam się i ze-
szłam z podestu – wspo-
mina Chruszcz. Wicemiss 
otrzymała kwiaty, koronę 
i szarfę oraz nagrody. – 
Byłam bardzo zasko-
czona i to przeżywałam. 
Po zakończeniu gali roz-
dzwoniły się do mnie 
telefony z gratulacjami 
od rodziny, znajomych. 
Okazało się, że bliscy 
widzieli mnie w telewi-
zji, gdyż krótkie relacje 
pojawiły się w stacjach 
takich jak Polsat czy 
TVP – zaznacza. Nie-
stety, dwóm pozostałym 
kandydatkom z KGW 
z Gęsińca nie udało się 
zdobyć wyróżnień. Warto 
dodać, że sukces gospo-
dyni z Gęsińca dostrzegła 
także Rada Miejska Strze-
lina. Podczas październi-
kowej sesji wręczono pa-
niom, które brały udział 
w konkursie kwiaty oraz 
upominki. Nasza redakcja 
dołącza się do gratulacji. 

Jakub Olejnik
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W październiku Strzeliński Ośrodek Kultury zorganizował 
I Strzeliński Przedszkolny Przegląd Talentów. W zabawie wzię-
ło udział część grup z kilku przedszkoli: „Żabki” z Niepublicz-
nego Przedszkola Językowego, „Mały Odkrywca”, „Smerfy” 
z Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego „Eko-Przed-
szkolak”, „Żabki” z Przedszkola „Wyspa Bergamuta” ze Strze-
lina oraz „Motylki”, „Słoneczka” i „Poziomki” z Przedszkola 
Miejskiego w Strzelinie. Przedszkolaki przygotowały się bardzo 
solidnie i udowodniły, że drzemie w nich talent. Nie zabrakło 
układów tanecznych i śpiewów. Po zaprezentowaniu się wszyst-
kich uczestników przyszedł czas na nagrody. Każda grupa otrzy-
mała dyplom i słodki upominek. Na zakończenie na scenie za-
śpiewał KRIS 
Książę Disco 
Polo. Miłą nie-
s p o d z i a n k ą 
była także wi-
zyta zajączka, 
który rozdawał 
słodycze. Or-
ganizator za-
prasza za rok 
na kolejną edy-
cję przeglądu.

RED
Przedszkolaki udowodniły, że mają talent

Nie zabrakło układów tanecznych

Pokazały talent 

Grupa prowadzona jest 
przez plastyka Dorotę Jarosz-
-Franczak. Aktualnie trzon 
stanowi zespół pięciu kobiet: 
Krystyna Pala, Stanisława Ja-
niszewska, Teresa Chmura, 
Teresa Kaczmarczyk, Kata-
rzyna Wojtowicz; jednak pra-
cownia ma charakter otwarty 
i często do realizacji projek-
tów włączają się dodatkowe 
osoby. Grupa wykorzystuje 
papier w postaci tzw. „papie-

Za oknem coraz chłodniej, 
ciepłe dni odchodzą powoli 
w zapomnienie. Zimą war-
to zadbać o zwierzęta. O ile 
właściciele psów i kotów 
mają obowiązek zapewniania 
im odpowiednich warunków 
o tyle wolnożyjące zwierzęta 
mogą mieć problemy z prze-
życiem w trudnych warun-
kach. - Zimą bardzo ważne 
jest dbanie o koty wolnoży-
jące – zaczyna prezes strze-
lińskiego oddziału Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami. 
- Nie musimy zapewnić im 
luksusów. Wystarczy, żeby 
w blokach lub domach 
jednorodzinnych pozosta-
wiać uchylone okna w piw-
nicach, aby koty mogły 
tam bytować. W mieście 
znajdują się punkty, gdzie 
hermetycznie składowa-

Należy o nie zadbać Spełniają bardzo ważną rolę 
W chłodne dni należy 
pamiętać o zapew-
nieniu odpowiednich 
warunków zwierzętom. 
Strzeliński oddział To-
warzystwa Opieki nad 
Zwierzętami przypomi-
na jak ważne jest dba-
nie o wolnożyjące koty 
oraz zachęca do prze-
kazywania karmy… 

ne są śmieci. 
Takie miejsca 
muszą być 
otwarte – doda-
je. Okazuje się, 
że koty wolno-
żyjące spełniają 
bardzo ważną 
role w środowi-
sku. - Jeśli nie 
będziemy ich 
szanować i nie 
s t w o r z y m y 
im warunków 
do żerowania, to czeka nas 
plaga gryzoni – podkreśla 
Sobolewska. Jednocześnie 
zachęca, aby zapewnić kotom 
dogodne warunki szczególnie 
na działkach. - Niektórzy 
udostępniają altany, część 
osób robi specjalne bud-
ki. Warto przynajmniej 
raz na dobę zostawić 
na działce ciepły posiłek 
dla kotów. Nie wszyscy 
mają jednak taką postawę. 
Chcę podkreślić, że je-
żeli dotrą do nas sygnały 
o tym, że ktoś robi krzyw-
dę zwierzętom to bez wa-
hania będziemy kierować 
sprawy do sądu – ostrzega. 
Zimą warto zwracać uwa-
gę nie tylko na wolnożyjące 
koty.  W okolicach rzek bar-

dzo często można zaobser-
wować, że wielu ludzi karmi 
ptactwo. Jak podkreśla Lidia 
Sobolewska, przy dokarmia-
nia dzikich zwierząt trzeba 
pamiętać o podstawowych 
zasadach. - Dzikie zwie-
rzęta są przyzwyczajone 
do swojego cyklu życia 
i szukania pokarmu. Na-
leży je dokarmiać wyłącz-
nie wtedy, kiedy na ze-
wnątrz jest duży mróz, 
a ziemia przysypana jest 
śniegiem. W takich wa-
runkach dzikie zwierzęta 
mają problem ze zdoby-
ciem pokarmu. Sporo lu-
dzi popełnia błąd i dokar-
mia kaczki np. chlebem. 
Nie jest to odpowiedni po-
karm. Kaczki żywią się ro-
ślinnością wodną. Chleb, 

zwłaszcza namoczony, 
jest bardzo niezdrowy. 
Podawanie go kaczkom 
regularnie  może się dla 
nich źle skończyć. Jeśli 
chcemy w ostrych zimo-
wych warunkach dokar-
miać kaczki, najlepiej 
dać im starte warzywa 
(np. marchewkę) czy 
ziarna zbóż – przekonuje 
Sobolewska. 

Strzeliński oddział TOZ 
w czasie jesienno-zimowym 
prowadzi zbiórkę żywności 
dla potrzebujących zwie-
rząt. Co roku karmę zbiera-
ją uczniowie szkół z nasze-
go terenu. Prezes zachęca 
do przekazywania karmy dla 
TOZ-u. - Część z niej tra-
fi do gospodarstw, gdzie 
właściciele nie radzą sobie 
z opieką nad zwierzętami. 
Pozostała karma zostanie 
przeznaczona dla zwierząt 
odbieranych właścicielom 
z różnych interwencji – tłu-
maczy. - Serdeczne podzię-
kowania należą się Wan-
dzie Hawro, która co roku 
przekazuje nam kilka 50 
-kilowych worków z karmą 
– podkreśla Sobolewska.

Jakub Olejnik

Prezes strzelińskiego oddziału TOZ Lidia Sobolewska apeluje o za-
pewnienie wolnożyjącym kotom odpowiednich warunków

Technika polegająca na zwijaniu papieru w cienkie tutki 

Drugie „życie” papieru
Na początku listopada w Strzelińskim Ośrodku Kul-
tury otwarto wystawę pn. „Eko-wyploty – papierowy 
recykling”. Ekspozycja jest dziełem wiązowskiej gru-
py działającej przy bibliotece gminnej od 2013 r. 

rowej wikliny”. Jest to tech-
nika polegająca na zwijaniu 
papieru w cienkie tutki, które 
następnie wykorzystywane 
są do wyplatania. Zgłębianie 

tradycyjnych technik plecion-
karskich w połączeniu z do-
datkowymi możliwościami 
formowania jakie daje papier 
jest nieustanną inspiracją. Pa-

pier, na pozór wyda-
jący się materiałem 
nietrwałym, przy za-
stosowaniu technik 
plecionkarskich na-
daje się do wyrobu 
rzeczy codziennego 
użytku, elementów 
wyposażenia domu 
i ogrodu, mebli czy też 
różnorodnych form 
rzeźbiarskich. Grupa 
zaczynała od two-
rzenia drobnych 
form dekoracyjno-
-użytkowych, sięga-
jąc po coraz większe 
formy przestrzenne. 
W trakcie warsztatów 
powstał m.in. Wiatrak 
Moulin Vert czy gru-
pa Czytaczy (wielko-
formatowe czytające 
postaci), które stały 
się znakiem identy-
fikacyjnym projek-
tu realizowanego 
przez fundację Ate-
na we współpracy 
z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Wią-
zowie „Wyprawy 
do głębi biblioteki”. 

Wystawę w SOK-u 
można oglądać 

do piątku,  22 listopada.

Jakub Olejnik

Wystawa pn. „Eko-wyploty – papierowy recykling” dostępna jest w Strzelińskim Ośrodku Kultury


