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URZĄD NIECZYNNY W WIGILIĘ 
Strzeliński magistrat informuje, że w Wigilię Bożego Naro-

dzenia, tzn. piątek, 24 grudnia Urząd Miasta i Gminy w Strze-
linie będzie nieczynny. 

RED

Gmina Strzelin 
w świątecznym blasku
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zaprasza mieszkań-

ców miasta i gminy Strzelin oraz lokalnych przedsiębior-
ców do udziału w III edycji konkursu „Gmina Strzelin 
w Świątecznym Blasku”. Na zwycięzców i uczestników 
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin składania 
zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021 r.

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 
Niech każda chwila 

świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń 
w Nowym Roku 

życzy 
ekipa Strzelińskiego Ośrodka Kultury

Setki paczek i łzy wzruszenia 
Do 36 rodzin z powiatu strzelińskiego trafiło 525 pa-

czek wartych nieco ponad 144 tys. zł. Wszystko za sprawą 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. 
Dary przez dwa dni rozwozili wolontariusze i grono przy-
jaciół wspierających przedsięwzięcie...

Pokoleniowa 
wigilijna potrawa 
Od wielu lat potrawa go-

ści na stole Urszuli Popow, 
należącej do Stowarzyszenia 
„Słoneczna Droga” w Bia-
łym Kościele. Gospodyni 
podzieliła się z naszymi czy-
telnikami przepisem...

Tak ma wyglądać park 
handlowy w Strzelinie

czytaj str. 6

Ratusz „rośnie” 
zgodnie z planem

Koniec roku to dobry 
moment na podsumowania. 
O takie poprosiliśmy Zdzi-
sława Rataja, prezesa spółki 
Strzeliński Ratusz, odpowie-
dzialnej za odbudowę strze-
lińskiego ratusza. 

To był przedsmak świąt Kilkudziesięciu 
wystawców i mnó-
stwo rzeczy nawią-
zujących do tradycji 
i tematyki Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Mieszkańcy mogli 
kupić m.in. ozdoby, 
choinki, rękodzieła, 
potrawy. Nie zabra-
kło także pięknej 
charytatywnej para-
dy oraz muzycznych 
akcentów…
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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 jednym miejscu załatwią wiele spraw 

Zmiany dla przedsiębiorców
Od  13 grudnia zmienił się sposób elektro-
nicznego składania wniosków do  Central-
nej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej. Konto użytkownika www.ce-
idg.gov.pl przestało istnieć, a  zastąpiło je 
Konto Przedsiębiorcy na  www.Biznes.gov.
pl. Teraz sprawę w  CEIDG załatwisz tylko 
w e-usługach na www.Biznes.gov.pl. Przed-
siębiorcy korzystający do tej pory ze strony 
www.ceidg.gov.pl zostaną automatycznie 
przekierowani do nowej usługi.

Co załatwisz w koncie przedsiębiorcy?:
* złożysz wniosek o wpis do CEIDG,
* zmienisz dane firmy w rejestrze,
* zawiesisz, wznowisz albo zamkniesz firmę,
* dopiszesz pełnomocnika do CEIDG i zarządzisz 
pełnomocnictwami,
* pobierzesz zaświadczenia o wpisie do CEIDG 
i sprawdzisz swój wpis,
* zrealizujesz wiele spraw urzędowych, sprawdzisz wysłane 

wnioski oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwie-
niu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

Po wejściu na stronę główną www.Biznes.gov.pl zaloguj się 
do konta przedsiębiorcy, wykorzystując profil zaufany lub e-
-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowa-
dzi cię przez proces rejestracji. Po zalogowaniu się do konta 
należy przejść do zakładki „Moja firma”.

Biznes.gov.pl to nowoczesna platforma e-usług publicz-
nych, która zastąpiła narzędzia oferowane do tej pory 
na ceidg.gov.pl. Udostępnia ponad 300 różnych e-usług, za 
które odpowiadają różne instytucje publiczne. To oznacza, 
że w jednym miejscu przedsiębiorca może załatwić zarówno 
sprawy w rejestrze CEIDG, jak i inne sprawy urzędowe, któ-
re pojawią przy prowadzeniu firmy.

RED

DLA PRZEMOCY NIE MA MIEJSCA… 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłosił konkurs pn. „STOP przemocy. Dla przemocy na zie-

mi miejsca nie ma”. Konkurs realizowany był w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 dla Miasta i Gminy Strzelin. Uczestnikami mogli być ucznio-
wie uczęszczający do szkół podstawowych (klasy I-III oraz IV-VIII) na terenie gminy Strzelin.
Celem konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w ro-

dzinie,  profilaktyka  i  przeciwdziałanie  przemocy. Dodatkowo  przedsięwzięcie ma  podnieść  świadomość  dzieci 
i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji przemocy w rodzinie oraz uczulić do reagowania w sytuacjach 
przemocy w rodzinie. Prace plastyczne wykonywane były dowolną techniką plastyczną. Zgłoszenia przyjmowane 
były do piątku, 17 grudnia. W najbliższych dniach komisja wyłoni zwycięzców. Z informacji uzyskanej od orga-
nizatora wiemy, że konkurs cieszył  się  sporym zainteresowaniem. Do wygrania  są cenne nagrody  (tablety oraz 
smartwatch`e).

RED

Za oknem zima, a wraz z nią sporo pracy 
mają pracownicy Centrum Usług Komunal-
nych i Technicznych w Strzelinie. Gdy tylko 
spadł śnieg jednostka rozpoczęła odśnieża-
nie chodników i posypywanie ich solą oraz 
piaskiem. - Zakupiliśmy 10  ton soli dro-
gowej i piasek. Część pozostała jeszcze 
z  ubiegłego  roku.  Przezbroiliśmy  cią-
gnik, w którym zamontowano pług i po-
sypywarkę, a dwa traktorki wyposażono 
w  pługi  i  jeden  z  nich w  posypywarkę 
– informuje kierownik CUKiT Radosław 
Kotlewicz. Pracownicy jednostki przystroili 
miasto w iluminacje świąteczne. Nie zabra-
kło czasu również na prace pielęgnacyjne 
w Gęsińcu, Nowolesiu, a także ul. Floriana 
i Książąt Brzeskich w Strzelinie. W Miko-
szowie pracownicy wykonali 20-metrowy 
odcinek chodnika, zaś w Skoroszowicach 
wykonano betonową podbudowę pod wiatę 
narzędziową. 

RED Zima to dla pracowników CUKiT-u głównie odśnieżanie chodników

Kończący się rok jest dobrym momentem 
do   podsumowania działań Straży Miejskiej 
w  Strzelinie. Jak się okazuje, do  początku 
grudnia strażnicy przeprowadzili łącznie 
1240 różnorodnych interwencji, z  których 800 to  wykroczenia. Niewątpliwie przyczynił się do  tego również 
monitoring miejski, który sukcesywnie „wyłapywał” zdarzenia drogowe, czy zakłócenia porządku publicznego.

Przypomnijmy, że strażnicy w tym roku podejmowali również kontrole prowadzonych budów na terenie gminy. Ograniczyli 
się do akcji informacyjnej dotyczącej obowiązków inwestora w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto wspólnie z Wy-
działem Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrolę odprowadzania nieczystości w Karszowie. Przez cały rok strażni-
cy dowozili na szczepienia mieszkańców. - Przeprowadziliśmy również kontrole miejsc demontażu pojazdów wspólnie 
z policją i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Z uwagi na trwającą pandemię prowa-
dziliśmy także kontrolę przestrzegania przepisów COVID-19 – informuje komendant Straży Miejskiej w Strzelinie Irene-
usz Kuropka. Tradycyjnie strażnicy prowadzili akcje bezpieczna droga do szkoły oraz bezpieczne wakacje.

Wielokrotnie podejmowano działania wobec zwierząt. Niejednokrotnie z bardzo pozytywnym skutkiem, czyli powrotem pu-
pila do właściciela. Innym zadaniem, które realizowali strażnicy były kontrole ruchu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Wro-
cławską w Strzelinie pod kątem przestrzegania ograniczenia tonażu (do 10 ton). – Korzystając z okazji chciałbym złożyć 
wszystkim mieszkańcom życzenia Wesołych Świąt oraz szczęśliwego nowego roku – kończy Kuropka. 

RED

Gmina Strzelin tra-
dycyjnie przypomina 
mieszkańcom o obo-
wiązku odśnieżania 
chodników przyległych 
do nieruchomości.

W sytuacji, gdy chod-
nik przylega bezpośrednio 
do ogrodzenia domu, obo-
wiązek jego odśnieżania 
spoczywa na właścicielu 

Sprawdź, za co odpowiada zarządca drogi, a za co właściciel nieruchomości…

Po czyjej stronie leży odśnieżanie chodników?
nieruchomości. To właśnie 
on powinien zadbać o jego 
prawidłowy stan i zapewnić 
bezpieczne i swobodne po-
ruszanie się pieszych. Musi 
uprzątnąć to, co może stano-
wić zagrożenie na chodniku 
- błoto, śnieg, lód i inne za-
nieczyszczenia.

Jeśli między chodnikiem 
a działką znajduje się np. pas 

publicznej zieleni, odśnieża-
nie należy do obowiązków 
gminy lub innego zarządcy 
drogi. Wynika to z definicji 
zawartej w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach.

Jeśli chodnik, na którym 
jest dopuszczony postój lub 
parkowanie, a zarządca drogi 
pobiera za to opłaty, wów-

czas to on ponosi odpowie-
dzialność za odśnieżanie.

Warto zadbać o zimo-
we utrzymanie chodnika, 
bo konsekwencje, gdy po-
wstanie jakaś szkoda nie 
są przyjemne. Może to być 
kara grzywny lub wypłata 
odszkodowania osobie, która 
doznała uszczerbku na zdro-
wiu w wyniku upadku.

RED

Ponad 1200 interwencji 

Kupili 10 ton 
soli i piasek
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kich w granicach administracyjnych miasta Strzelin tj. ulic: Wrocławska, 
Wolności, Ząbkowicka, Oławska i chodników w pasach drogowych ww. 
dróg wojewódzkich odpowiada pracownik Gminy Strzelin, tel. 71 39 21 971 
wew. 166 lub 609 990 908.

*Natomiast za drogi wojewódzkie na terenie gminy Strzelin poza granica-
mi administracyjnymi miasta odpowiada Starostwo Powiatowe w Strzelinie 
w imieniu, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, tel. 606 795 
680 lub 71 39 21 278.

*Za drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Strzelin odpowiada Sta-
rostwo Powiatowe w Strzelinie w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd 
Dróg w Strzelinie, telefon dyżurny: 606 795 680 lub 71 39 21 278.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
*przygotowanie materiałów do usuwania i zapobiegania śliskości,
*osłonę dróg przed zawiewaniem i usuwanie śniegu i lodu z dróg i chodników,
*usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladza
nia jezdni lub materiałów uszorstniających,
*prace porządkowe po sezonie zimowym.

Informujemy, również, że wszystkie zgłoszenia dotyczące nieprawidło-
wości na drogach krajowych w woj. dolnośląskim zwłaszcza takie, które 
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i wymagają pilnej interwencji można 
zgłaszać w całodobowym Zespole Zarządzania Ruchem pod numerami te-
lefonów: 71 320 98 18, 600 944 038.

Całodobowy numer informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad dla wszystkich dróg krajowych w Polsce to: 19 111 

RED

3

W imieniu Gminy Strzelin zimowym utrzymaniem zajmuje się firma 
zewnętrzna - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „KOMUS”: tel. 
71 39 20 066 lub 784 260 051.

Koordynacją prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 
zajmuje się pracownik Gminy Strzelin: tel. 71 39 21 971 wew. 166 lub 609 
990 908.

Koordynacją prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników w pa-
sach drogowych dróg gminnych zajmuje się pracownik Centrum Usług Ko-
munalnych i Technicznych w Strzelinie tel. 71 793 85 56.

Warto jednak podkreślić, że za zimowe utrzymanie dróg i chodni-
ków w pasach drogowych na terenie miasta i gminy Strzelin odpo-
wiadają poszczególni zarządcy:
*ZA DROGI KRAJOWE odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. To droga krajowa nr 39 o prze-
biegu Łagiewniki - Strzelin - Wiązów. Za odcinek drogowy o przebiegu 
Łagiewniki - Biedrzychów (do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 378 
kierunek Grodków) odpowiada obwód drogowy w Jordanowie Śląskim, 
tel. 71 31 61 144. Natomiast za odcinek drogowy o przebiegu Biedrzychów 
- Głęboka (do granic Gminy Strzelin) odpowiada obwód drogowy w Ole-
śnicy, tel. 71 39 95 340.

*ZA DROGI WOJEWÓDZKIE odpowiada Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu. Są to drogi wojewódzkie nr 395 o przebiegu Wro-
cław - Ziębice, droga nr 396 o przebiegu Strzelin - Oława oraz droga nr 378 
o przebiegu Biedrzychów - Grodków. 

W imieniu DSDiK we Wrocławiu za zimowe utrzymanie dróg wojewódz-

Rocznica nadania 
praw miejskich 

Strzelinowi 
30 listopada obchodziliśmy 

ważną dla naszego miasta rocz-
nicę. Tego dnia w 1292 r. książę 
świdnicko-jaworski Bolko I nadał 
Strzelinowi prawa miejskie. Strze-
lin skupiał w sobie wiele czynni-
ków miastotwórczych, takich jak: 
położenie, posiadanie złóż natu-
ralnych - granitu, czy urząd kasz-
telana. Jednak do powstania miasta 
brakowało jeszcze jednego czyn-
nika - aktu lokacji - wydawanego 
przez pana danych ziem. Stało się 
to właśnie 30 listopada 1292 r., kie-
dy to Strzelin otrzymał akt lokacji 
z rąk Bolka I Świdnickiego. Przyję-
cie praw miejskich miało znaczący 
wpływ na kształt urbanistyczny 
Strzelina, którego część elemen-
tów możemy oglądać do dzisiaj, 
a także było potwierdzeniem roz-
woju miasta i wykształtowania się 
wspólnoty miejskiej. Pozwoliło 
to na dalszy dynamiczny wzrost, 
dając wiele praw mieszkańcom, 
dlatego 30 listopada jest tak waż-
ną datą w historii naszego miasta. 
A już w przyszłym roku będziemy 
obchodzić okrągłą 730. rocznicę 
nadania praw miejskich Strzelino-
wi. Mamy nadzieję, że odbudo-
wany z powojennych ruin ratusz 
będzie nieodzownym elementem 
naszego miasta na kolejne lata.

RED

Koniec roku to  dobry moment 
na podsumowania. O takie po-
prosiliśmy Zdzisława Rataja, 
prezesa spółki Strzeliński Ra-
tusz, odpowiedzialnej za odbu-
dowę strzelińskiego ratusza. 

Przypomnijmy, 31 lipca ubiegłego 
roku podpisano umowę na wyko-
nanie robót budowlanych z kon-
sorcjum, którego skład tworzą 
firmy Usługi Remontowo-Budow-
lane „Ciepły Dom” z Karnkowa 
i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe MERKURY 
z Prudnika, co pozwoliło rozpocząć 
długo oczekiwaną odbudowę ratu-
sza w Strzelinie.

Ratusz odbudowywany jest 
na starych fundamentach, z histo-
rycznymi piwnicami i odbudowaną 
wcześniej wieżą ratuszową. Zostaną 
zachowane relikty dawnego ratusza. 
Ponadto obiekt jak i cały teren wo-
kół ratusza objęty jest ścisłą ochro-
ną konserwatorską.

Po odbudowie ratusz z zewnątrz 
będzie nawiązywał do budynku 
z poł. XVI wieku. Wnętrze nato-
miast będzie nowoczesne i funk-
cjonalne. Powierzchnia użytkowa 
całego ratusza wyniesie ponad 3,1 
tys. m2, a kubatura nadziemnej czę-
ści budynku razem z istniejącą wieżą 
to ponad 16 tys. m3. 
- W minionym roku wykonaw-

ca  zrealizował  większość  prac 
budowlanych w piwnicach – wy-
konano  zabezpieczenia  starych 
murów  i  wylano  płyty  denne 
w  poszczególnych  pomieszcze-
niach  piwnic.  Ponadto w  części 

Drobne zmiany 
w rozkładzie SKP

Dopasowano przyjazdy autobusów na strzeliński 
dworzec do nowych godzin odjazdów pociągów 
w kierunku Wrocławia

Od poniedziałku, 13 grudnia 
niewielkiej zmianie uległ dotych-
czas obowiązujący rozkład jazdy 
autobusów Strzelińskiej Komuni-
kacji Publicznej. Na sześciu liniach 
podmiejskich konieczne były drob-
ne korekty. Wszystko za sprawą 
wprowadzonego przez PKP nowe-
go rozkładu jazdy pociągów. W ra-
mach zmian, dopasowano przyjazdy 
autobusów na strzeliński dworzec 
do nowych godzin odjazdów po-
ciągów w kierunku Wrocławia. 
Z nowym rozkładem jazdy można 
zapoznać się na stronie internetowej 
SKP pod adresem: www.skp.strze-
lin.pl (w zakładce rozkład jazdy). 
Zmiany są również umieszczone 
na przystankach autobusowych. 

RED

Zimowe utrzymanie dróg Drugi tydzień grudnia obfitował w  temperatury poniżej zera oraz 
przelotne opady śniegu. Warto przypomnieć, że za utrzymanie dróg 
na terenie miasta i gminy Strzelin odpowiadają różni zarządcy. 

Widać już całą 
bryłę budynku Ratusz „rośnie” zgodnie z planem

zachodniej  i  południowej  daw-
nego ratusza odsłonięto sklepie-
nia piwnic. Sprawdzono ich stan, 
wykonano  instalację  wentylacji 
piwnic,  przy  okazji  wymienia-
jąc częściowo zasyp i wykonując 
nowe wylewki. Ponadto wykona-
no  na  koronie  murów  potężnie 
zbrojone wieńce podwalin ścian, 
które mają za zadanie przenieść 
ciężar  nowego  ratusza.    Rozpo-
częto  również  stawianie  ścian 
konstrukcyjnych parteru ratusza 
- opisuje pierwsze etapy prac Zdzi-
sław Rataj.
- W  pierwszym  półroczu  2021 

r. wykonano elementy konstruk-
cyjne  (słupy  żelbetowe,  ściany 
konstrukcyjne,  ramy,  wieńce 
i  stropy)  oraz  ściany  działowe 
parteru,  pierwszego  i  drugie-
go  pietra  przyszłego  ratusza. 
Oczyszczono  kamienne  ściany 
i  sklepienia  piwnic  oraz  skory-
gowano  i  naprawiono  przejścia 
pomiędzy  pomieszczeniami. 
Od lipca do końca października 
2021  r.  wykonano  kolejne  ele-
menty konstrukcyjne (słupy żel-
betowe,  ściany  konstrukcyjne, 
ramy, wieńce i stropy) oraz ścia-
ny  działowe  trzeciej  i  czwartej 

kondygnacji  ratusza.  Kontynu-
owano  również  prace  w  piwni-
cach ratusza - spoinowanie ścian 
i sklepień pomieszczeń piwnic - 
kontynuuje prezes.
-  Równolegle  od  września 

2021  r.  rozpoczęto wykonywanie 
attyki  (górny  element  elewacji 
budynku  w  postaci  zdobionej 
ścianki  osłaniającej  dach)  oraz 
instalacji  elektrycznych  i  tele-
technicznych  -  parter,  pierwsze 
i  drugie  piętro  ratusza. W  listo-
padzie  natomiast  przystąpiono 
do wykonania drewnianej kon-
strukcji  dachu  oraz  rozpoczęto 
prace  przy  zewnętrznej  ścianie 
osłonowej  wraz  z  ociepleniem 
ratusza - nakreśla prezes spółki 
Strzeliński Ratusz.  
- Obecnie  realizowane są pra-

ce związane z drewnianą stolar-
ką okienną (okna fasadowe i lu-
karny) oraz drewniane zdobione 
drzwi  zewnętrzne.  Zakres  reali-
zowanych  prac  jak  i  ich  tempo 
w  najbliższych  miesiącach  bę-
dzie  w  dużej  mierze  uzależnio-
ne  od  warunków  pogodowych 
i  ograniczeń  związanych  z  pan-
demią COVID-19 - podkreśla.

Odbudowany ratusz po oddaniu 
do użytkowania stanie się nową 
siedzibą Urząd Miasta i Gminy 
w Strzelinie.
- Zakończenie  inwestycji  plano-

wane jest na koniec września 2022 
r.  Na chwilę obecną prace przebie-
gają zgodnie z harmonogramem - 
kończy optymistycznie Zdzisław Rataj, 
prezes spółki Strzeliński Ratusz.

Bartosz Ślusarz 

Ratusz prezentuje się coraz bardziej okazale
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W ubiegłym roku po-
wstała koncepcja zago-
spodarowania wnętrza 
podwórkowego między 
ulicami Wojska Polskie-
go, Kościuszki i Rybnej. 
Zakłada m.in. zmianę 
organizacji ruchu (wpro-
wadzenie strefy zamiesz-
kania i ruchu jednokie-
runkowego), utworzenie 
nowych miejsc parkin-
gowych, wyznaczenie 
miejsc pod wiaty śmiet-
nikowe, urządzenie placu 
zabaw, przeorganizowa-
nie zieleni, modernizację 
oświetlenia i założenie 
monitoringu miejskiego. 

W ślad za tym zlecono wy-
danie opinii dendrologicznej, 
która pozwoliła uzyskać od-
powiedź o faktycznym stanie 
drzewostanu na tym terenie. 
Wynika z niej, że piętnaście 
jest w złym stanie sanitar-
nym i konieczna będzie ich 
wycinka. 

Władze samorządowe gmi-
ny Strzelin postawiły sobie 
za cel, żeby w tym miejscu 
powstało pierwsze wzorcowe 
podwórko. Niedawno Bur-
mistrz Miasta i Gminy Strzelin 
Dorota Pawnuk wraz ze swo-
im zastępcą Mariuszem Ku-
nyszem oraz pracownikami 
urzędu wizytowali wspomnia-
ną przestrzeń publiczną. 

Strzeliński magistrat, zgod-

 Jednym z elementów inwestycji jest doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia

Chopina wyremontowana 
Niedawno prace związane z remontem ulicy Chopina 

w Strzelinie zakończyło Przedsiębiorstwo Handlowo –Usłu-
gowe „ZURB” Andrzeja i Elżbiety Żurków z Borowa. War-
tość robót budowlanych wyniosła ponad 159 tys. zł. Zakres 
inwestycji obejmował m.in. nową nawierzchnię bitumiczną 
jezdni oraz odwodnienie poprzez budowę dwóch studni re-
wizyjnych i czterech studzienek kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami. W trakcie odbioru zwrócono wykonawcy 
uwagę na konieczność doprowadzenia do stanu pierwotne-
go m.in. terenu zielonego znajdującego się przy budynku so-
cjalnym. Dodajmy, że korzystając z zaplanowanej inwestycji 
drogowej, strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji kilka 
miesięcy temu wymienił sieć wodociągową w ulicy Chopina. 
W październiku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DO-
MINEL Zbigniewa Adamika z Ryczówka zakończyło budowę 
oświetlenia drogowego przy tej ulicy. Na siedmiometrowych 
słupach oświetleniowych zamontowano pięć energooszczęd-
nych opraw. Wartość zleconych prac to ponad 31 tys. zł. Strze-
liński magistrat w dalszym ciągu czeka jeszcze na wykonanie 
szafki rozdzielczej przez firmę Tauron. 

Kompleksowe wykonanie remontu ulicy Chopina z pewno-
ścią wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa miesz-
kańców tej części Osiedla Wschodniego w Strzelinie. 

RED

Na ul. Chopina wymieniona została nie tylko nawierzchnia, ale również oświetlenie i sieć 
wodociągowa

Prace na 
ul. Łokietka 
Gmina Strzelin za-
kończyła już część 
prac remontowych 
na ulicy Łokietka 
w Strzelinie. 

Chodzi o ok. 
140-metrowy odcinek 
od ulicy Grunwaldz-
kiej, do skrzyżowania 
z ulicą Westerplatte, 
na którym już wyko-
nano m.in. rozbiórkę: podbudowy, nawierzchni i krawężników. 

W ramach inwestycji zamontowano sieć oraz przykanali-
ki kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnej. Przypomnijmy, 
że inwestycję realizuje dla naszego samorządu Przedsiębior-
stwo Handlowo - Usługowe ZURB z Borowa, za blisko 316 
tys. zł. Oprócz Gminy Strzelin, na ul. Łokietka zadania reali-
zował również Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze Strzelina, 
który wykonał całość prac związanych z budową nowej sieci 
wodociągowej oraz remontem kanalizacji sanitarnej. Wymia-
nę oświetlenia ulicznego zrealizowała na całej długości ulicy 
także spółka Tauron. Teraz, następny ruch należy do Polskiej 
Spółki Gazownictwa, która na ul. Łokietka zaplanowała wy-
mianę sieci gazowej. Rozpoczęcie prac PSG przedłużało się, 
ale interwencje strzelińskiego magistratu przyniosły skutek 
i remont sieci gazowej już się rozpoczął. 

RED

Po remoncie gazociągu będzie można przystąpić do uło-
żenia nowej nawierzchni bitumicznej

Potrzebna przebudowa kotłowni 
Gmina Strzelin jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej na przebudowę 

kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie. To umożliwi aplikowanie 
o środki zewnętrzne. Docelowa realizacja zadania zaproponowana została Radzie Miej-
skiej Strzelina w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. Jeszcze w tym roku strzeliński 
magistrat planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie inwestycji w wysokości 25% oraz 
o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach (75% wartości przedsięwzięcia). 

RED

Wnioskują o remont 
dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych

Gmina Strzelin od lat ko-
rzysta ze wsparcia samorzą-
du wojewódzkiego przezna-
czonego na remont dróg 
śródpolnych. W związku 
z możliwością aplikowania 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego o środki ze-
wnętrzne z przeznaczeniem 
na budowę, przebudowę, 
remonty dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na 2022 
r., złożono propozycję dofi-
nansowania kolejnych zadań 
rekultywacyjnych. Mowa tutaj 
o trzech projektach: 

- remont drogi o nawierzchni 
tłuczniowej między Białym 

Kościołem a Strzegowem o dłu-
gości ok. 1,5 km (wnioskowane 

dofinansowanie 165 tys. zł) 
- remont drogi o nawierzchni 
tłuczniowej Strzelin-Gęsiniec 
o długości ok. 790 m (wnio-
skowane dofinansowanie: 

86.900,00 zł) 
- przebudowa drogi o na-

wierzchni bitumicznej Dębniki-
-Gębczyce o długości ok. 800 m 
(wnioskowane dofinasowanie: 

184.000,00 zł). 
Decyzję o przyznaniu dofi-

nansowania na złożone zada-
nia podejmie już w przyszłym 
roku Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego. 

RED

Planowany w przyszłym 
roku deficyt budżetowy 
w wysokości 4.443.560 zł, 
ma zostać sfinansowany 
pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu i wyemito-
wanymi papierami warto-
ściowymi. Warto zazna-
czyć, że w 2022 roku gmina 
planuje  wyemitowanie 
obligacji na sfinansowanie 
wydatków majątkowych, 
na które zaplanowano kwo-

Zdecydują w głosowaniu na sesji

Ponad 20 milionów na inwestycje
Dochody w wysokości 117.367.040 zł oraz wydatki w kwocie 121.810.600 zł. 
To podstawowe i najważniejsze dane finansowe zapisane w projekcie budże-
tu gminy Strzelin na 2022 rok. O losie tego projektu uchwały zdecydują radni  
na grudniowej sesji Rady Miejskiej Strzelina, która odbyła się już po zamknię-
ciu aktualnego wydania „Nowin Strzelińskich”.

tę 21.005.065 zł, co stanowi 
17,25 % ogółu wydatków. 
W części inwestycyjnej pro-
jekt budżetu uwzględnia 
zarówno kontynuację re-
alizowanych w 2021 roku 
przedsięwzięć, jak i zupeł-
nie nowe inwestycje takie 
jak np. remonty kolejnych 
dróg, przebudowa kotłowni 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Strzelinie, 
modernizacja PSZOK-
-u oraz zagospodarowanie 
nieczynnego kamienioło-

mu w Gęsińcu. Warto pod-
kreślić, że część inwestycji 
będzie realizowana przy 
udziale środków z rządo-
wego programu Polski Ład, 
pozyskanych przez gmin-
ny samorząd. Dodajmy, 
że w planie wydatków ma-
jątkowych uwzględniono 
również dokapitalizowanie 
gminnych spółek - Strzeliń-
skiego Centrum Sportowo-
-Edukacyjnego oraz Strze-
liński Ratusz.

RED

To ma być wzorcowe podwórko

nie z oczekiwaniami miesz-
kańców, już teraz podjął się 
realizacji części z zaplanowa-
nych działań inwestycyjnych 
na tym terenie. Przestrzeń 
publiczna od niedawna jest 
lepiej doświetlona, a wszyst-
ko za sprawą wybudowanego 
nowego oświetlenia parko-
wego. Inwestycję o wartości 
184.500,00 zł zrealizowała 
wyłoniona w ramach przetar-
gu lokalna firma ZIE Mordko 
z Mikoszowa. Warto wspo-
mnieć, że władze Osiedla 
Południowego przeznaczyły 
na ten cel 10 tys. zł w ramach 
tzw. funduszu, który stano-
wi część budżetu Gminy 
Strzelin. W ramach zadania 
wykonano trzy odcinki linii 
kablowej oświetlenia parko-
wego o długości 780 m, dwa 
odcinki linii kablowej zasila-
nia kamer o długości 230 m, 
zamontowano osiem słupów 

oświetleniowych z oprawa-
mi o wysokości 6,5 m oraz 
dwadzieścia pięć o wysokości 
4,5 m. Przestrzeń publiczna 
wzbogaciła się o 33 nowe, 
energooszczędne latarnie 
z oprawami typu led. 

Inwestycja nie została jesz-
cze odebrana od wykonawcy. 
Do końca roku zamontowa-
na zostanie również kamera 
monitoringu miejskiego, któ-
ra przekazywać będzie obraz 
do centrum monitoringu 
zlokalizowanego w siedzibie 
straży miejskiej na dworcu 
PKP. 

Strzeliński magistrat otrzy-
mał już zgodę Starosty 
Strzelińskiego na wycinkę 
będących w złym stanie tech-
nicznym drzew. Prace te jesz-
cze do końca roku zrealizuje 
nasza gminna spółka - Cen-
trum Usług Komunalnych 
i Technicznych w Strzelinie. 

Oczywiście na tym terenie 
wykonane zostaną nasadze-
nia zastępcze. Ponadto, obec-
nie w obrębie podwórza re-
alizowane są prace związane 
z doposażeniem placu zabaw 
w nowe urządzenia. Zamon-
towano nowoczesny zestaw 
zabawowy, a także linarium 
i skałkę wspinaczkową. Murek 
okalający plac zabaw zostanie 
wymieniony na ogrodzenie 
panelowe. Zamontowane 
zostaną nowe ławki i kosze 
na śmieci. W przyszłym roku 
pod urządzeniami wykona-
na zostanie bezpieczna na-
wierzchnia poliuretanowa. 
Doposażenie placu zabaw 
realizowane jest przy współ-
udziale Osiedla Południo-
wego i Osiedla Stare Miasto, 
które na ten cel przeznaczyły 
część środków ze swoich fun-
duszów osiedlowych.

RED
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Na tę inwestycję ucznio-
wie i nauczyciele czekali 
od lat. W uroczystości udział 
wzięli m.in. przedstawiciele 
społeczności szkolnej, strze-
lińskiego magistratu, Rady 
Miejskiej Strzelina oraz sołty-
si z miejscowości należących 
do obwodu szkolnego w Bia-
łym Kościele. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Strzelin Dorota 
Pawnuk przybliżyła zgroma-
dzonym gościom szczegóły 
realizacji tej gminnej inwesty-
cji. W sąsiedztwie wykonane-
go w 2018 roku placu zabaw 
powstało nowoczesne, ogro-
dzone piłkochwytem boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 
22x44 m. Obiekt służy do gry 
w piłkę ręczną, mini futbol, 
siatkówkę, koszykówkę i tenis 
ziemny. Dodatkowo wykona-
no m.in. drenaż odwadniają-
cy boisko oraz chodniki dla 
ruchu pieszego. Nie zapo-
mnieliśmy również o monta-
żu ławek z oparciem, koszy 
na śmieci oraz tablicy infor-
macyjnej z regulaminem. Tym 
ogólnodostępnym obiektem 
administruje szkoła.

Inwestycję o wartości 
566 tys. zł bardzo sprawnie, 
bo z miesięcznym wyprze-
dzeniem, wykonała wyło-
niona w ramach przetargu 
firma Dabro-Bau Pawła Dą-
browskiego z Opoczki (k. 
Świdnicy). To już trzecie bo-
isko wykonane przez tą fir-
mę na terenie naszej gminy. 
Gmina współpracowała  z 
nią w 2011 roku przy budo-
wie infrastruktury sportowej 
„ORLIK” przy ulicy Sien-
kiewicza oraz w 2018 roku, 
gdzie w tym czasie powsta-
ło boisko w pobliżu dawnej 
wieży ciśnień na strzelińskim 
Osiedlu „Na Skarpie”. 

Warto również wspomnieć, Dzieci przygotowały program artystyczny

Wstęgę przecinała m.in. dyrektor szkoły Halina Drozdalska

Obiekt przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele prezentuje się okazale

Boisko do siatkówki plażowej ma wymiary  16 x 8 m

Czekali na to od wielu lat Obiekt sportowy oficjalnie otwarty 
W mikołajkowej i śnieżnej atmosferze przebiegało oficjalne otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im.Aleksandra Kamińskiego w Białym Kościele. Uroczystość odbyła się we wtorek, 7 grudnia. 

że wiele lat temu powstał Plan 
Odnowy Miejscowości Biały 
Kościół, w którym mieszkań-
cy wskazali na konieczność 
wykonania przedsięwzięcia 
związanego z budową przy-
szkolnego boiska. O jego re-
alizację konsekwentnie zabie-
gał Franciszek Cygal – sołtys 
Białego Kościoła, a zarazem 
Radny Rady Miejskiej Strze-
lina. Nowoczesne boisko 
służyć będzie uczniom oraz 
całej lokalnej społeczności 
w rozwijaniu sprawności fi-
zycznej i sportowych pasji.

Podczas części oficjal-
nej przedstawiciele Rady 
Miejskiej Strzelina Elżbieta 
Kasprzyszak, Jerzy Wój-
cikiewicz i Adam Daniluk 
pogratulowali władzom sa-
morządowym gminy Strzelin 
oraz społeczności szkolnej 
realizacji tak ważnego przed-
sięwzięcia. Na tą okolicz-
ność przekazali na ręce dy-
rektor Haliny Drozdalskiej 
sprzęt sportowy. Korzystając 
z okazji wykonawca boiska 
Paweł Dąbrowski podzię-
kował przedstawicielom 
gminy Strzelin za doskonałą 
współpracę przy realizacji 
tego przedsięwzięcia i spre-
zentował szkole zestaw piłek, 
z których będą mogli korzy-
stać na terenie obiektu. 

Przecięcia biało-czerwo-
nej wstęgi i symbolicznego 
otwarcia obiektu dokonali 
wspólnie m.in. Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Do-
rota Pawnuk, sołtys Fran-
ciszek Cygal oraz dyrektor 
PSP w Białym Kościele Ha-
lina Drozdalska. Obiekt po-
święcił ks. Janusz Prejzner. 

Uczniowie przygotowali bar-
dzo interesującą mikołajkową 
część artystyczną. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej dzieci 
otrzymały od władz samo-
rządowych gminy cukierki, 
a sołtys Dankowic Jan Boj-
czuk zasponsorował zdrowe 
jabłka. 

Od teraz wszystkie pla-
cówki oświatowe zarządzane 
przez Gminę Strzelin posia-
dają zewnętrzne, wielofunk-
cyjne boiska (lub kompleksy 
boisk). Obiekty tego typu wy-
budowano we wcześniejszych 
latach przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3, 4, 5 oraz 
w Kuropatniku. 

Przypomnijmy, że gmina 
Strzelin od wielu lat konse-
kwentnie inwestuje w popra-
wę infrastruktury szkolnej 
w Białym Kościele. W latach 
2014-2015 wybudowano salę 
sportową. W 2018 roku prze-
budowano pomieszczenia 
toalet w budynku oraz wybu-
dowano  przyszkolny plac za-
baw. Natomiast w 2020 roku 
wykonano nową kotłownię 
na olej opałowy i magazyn. 
W przyszłym roku strzeliński 
magistrat planuje opracować 
dokumentację techniczną 
na zagospodarowanie terenu 
przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Białym Kościele. 
Projekt jest niezbędny do wy-
konania w kolejnych latach 
m.in. nowych miejsc parkin-
gowych, utwardzenia drogi 
wewnętrznej prowadzącej 
do sali sportowej, placu za-
baw i boiska wielofunkcyjne-
go oraz wymiany ogrodzenia.

RED

Kolejny obiekt na Osiedlu „Na Skarpie” 

Powstało boisko do siatkówki plażowej 
Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Na Skarpie” w Strzelinie, tuż za placem za-
baw, powstało boisko do siatkówki plażowej. Wykonawcą zadania była lokalna firma Globi-
stic Rajmunda Czernika z Pęcza, a koszt przedsięwzięcia to ok. 38 tys. zł.
 

Warto wspomnieć, że część kosztów pochodzi z funduszu osiedlowego Osiedla „Na Skarpie”. Za-
danie zakładało m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej o wymiarach  16 x 8 m, a wraz z pasem 
bezpieczeństwa (1,5 m piasek i 1,5 trawa) 22 x 14 m. Boisko wytyczono liniami z taśmy polipropylenowej 
o szerokości 5 cm. Nawierzchnia boiska stworzona została z piasku płukanego, niepylącego. Piasek zo-
stał oddzielony od gruntu geowłókniną. Teren pod boisko został zniwelowany i nawieziono potrzebną 
ilość ziemi. Zamontowano urządzenia tzw. małej architektury, tj. dwie ławki bez oparcia, kosz na śmieci 
oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne z wyko-
nanego boiska będzie można korzystać wiosną przyszłego roku. Na ten czas słupki do siatkówki wraz 
z siatką zostały zdemontowane i przechowywane są przez administratora obiektu – Strzelińskie Centrum 
Sportowo-Edukacyjne. 

Przypomnijmy, że w ostatnich latach na osiedlu „Na Skarpie” (przy dawnej wieży ciśnień) powstały takie 
obiektY jak: plac zabaw, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, siłownia zewnętrzna i tor rowero-
wy (pumptrack). W tym roku wykonano oświetlenie placu zabaw, które wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, a zarazem wydłuży czas korzystania z tego miejsca jesienią i wiosną. 

                                                                                                                                                               RED
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Zgodnie ze statutem Gmi-
ny Strzelin oraz ustawą o sa-
morządzie Rada Miejska 
wybiera spośród radnych, 
członków poszczególnych 
komisji. W obecnej kaden-
cji takich jest pięć. Komisje 
te wydają opinie w sprawie 
proponowanych projektów 
uchwał, wniosków, skarg, 
apeli i petycji. Każda komisja 

Przewodniczącym komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest Tadeusz Janda

Skargi, wnioski i petycjeW przedostatniej 
z rozmów dotyczą-
cych prac poszcze-
gólnych komisji 
Rady Miejskiej Strze-
lina, spotkaliśmy się 
z radnym Tadeuszem 
Jandą - przewod-
niczącym Komisji 
Skarg, Wniosków 
i Petycji.

jest zatem ciałem doradczym 
oraz opiniującym.

Jak sama nazwa wskazuje, 
opisywana komisja zajmuje 
się rozpatrywaniem skarg, 
wniosków i petycji. Jest 
to nowa komisja, która zo-
stała powołana wraz z rozpo-
częciem prac radny miejskiej 
obecnej kadencji.
-  Dotychczas  głównie 

zajmujemy  się  skargami. 
Dotyczą one wielu różnych 
tematów,  np.  zwierząt, 
gruntów. W  ostatnim  cza-
sie  rozpatrywaliśmy  skar-
gę prokuratora dot.  jednej 
z  uchwał  przyjętych  przez 
radę  - opowiada rady Janda. 
Częstotliwość spotkań komi-
sji jest bezpośrednio zwią-
zana z ilością skarg, wnio-

sków, petycji, które wpłyną 
do komisji za pośrednictwem 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej. -  Ilość  spotkań 
w miesiącu jest bardzo róż-
na. Bywały miesiące, gdzie 
spotykaliśmy  się  sześć 
razy,  ale  były  też  takie, 
w  których  komisja  się  nie 
zbierała  - opisuje przewod-
niczący komisji. -  Najczę-
ściej w pracach komisji ko-
rzystamy  z  pomocy  radcy 
prawnego,  żeby  po  pierw-
sze  sprawdzić,  czy  skar-
ga  jest  zasadnie  złożona 
i  spełnia wymogi  formal-
ne. Współpracujemy rów-
nież  z  odpowiednimi  re-
feratami  Urzędu  Miasta 
i Gminy  Strzelin,  aby np. 
uzyskać  informacje  dot. 

stanu  prawnego  działki, 
której dotyczy skarga, czy 
innych kwestii, w których 
pracownicy  danego  refe-
ratu posiadają odpowied-
nie  informacje.  Często 
jest  też  potrzeba  spotka-
nia  się  jeszcze  raz,  gdyż 
na  jednym  posiedzeniu 
nie  ma  możliwości  roz-
strzygnięcia  wszystkich 
wątpliwości  w  zakresie 
złożonego pisma - dopre-
cyzowuje Tadeusz Janda.

Zapytaliśmy też radnego 
Tadeusza Jandę, jak ze swo-
jej perspektywy postrzega 
inwestycje, zarówno te, które 
Strzelin ma już za sobą, jak 
i te, które są w planach. - Je-
stem radnym już 3 kaden-
cję i takie dwie największe 

inwestycje,  to  na  pewno 
wcześniej basen, a obecnie 
odbudowa ratusza - zazna-
cza radny. - Cieszy mnie, 
że  otrzymaliśmy  środki 
z  Polskiego  Ładu  na  re-
mont  aż  5  dróg.  Oczywi-
ście  bardzo  ważna  była 

budowa  świetlicy  w  Go-
ścięcicach,  remont  ul.  So-
snowej,  II  etap  remontu 
drogi  Gościęcice  -  Kuro-
patnik - kończy Tadeusz Jan-
da, przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Bartosz Ślusarz 

Wracamy do tematu no-
woczesnego parku han-
dlowego, który w najbliż-
szych latach ma powstać 
na przedmieściach Strze-
lina. Przypomnijmy. Będą 
znajdować się tam sklepy 
znanych marek.  Dzięki 
temu mieszkańcy Strzelina 
i  całego powiatu nie będą 
już musieli jeździć na zaku-
py do Oławy i Wrocławia. 
Planowana powierzchnia 
handlowa ma wynieść ok. 
10 tys. m2. Park handlowy 
ma powstać na peryferiach 
naszego miasta od strony 
wyjazdu na Wrocław.

O tym, jak obecnie wyglą-
da sytuacja związana z po-
wstaniem parku handlowego, 
„Nowinom Strzelińskim” 
opowiedział przedstawiciel 
inwestora, firmy Pelia In-
cest. - Komercjalizacja  jest 
złożonym  procesem. 
Często  najemcy  ocze-
kują powiązania umów 
z innymi markami, 
w związku z czym rze-
czywisty okres zawar-
cia  umów  trwa  ponad 
rok. Na ten moment nie 
mogę ujawniać żadnych 
brandów.  Generalnie 
pokrycie  powierzch-
ni  najmu  mamy  już 
praktycznie  w  całości 
– zapewnia inwestor. - 
Merytoryczne  przygo-
towanie inwestycji jest 
na  bardzo  wstępnym 
etapie.  Bilansujemy 
media, rozmawiamy 
z gestorami o skomu-
nikowaniu. Na ten mo-
ment  wszystko  prze-
biega  prawidłowo 
– nakreśla sytuację 
współwłaściciel firmy.

Inwestor zdradza 
szczegóły… Tak ma wyglądać park 

handlowy w Strzelinie
Wiemy już jak będzie wyglądał park handlowy, który ma powstać na przedmieściach Strzeli-
na. Niedawno inwestor pokazał wizualizację terenu oraz samego budynku. Cała powierzch-
nia parku handlowego wyniesie ok. 10 tys. m2. Około 2 tys. m2 ma zająć sklep/market ogól-
nospożywczy, zaś na pozostałych ok. 8 tys. m2 powstaną m.in. sklepy z branży odzieżowej, 
obuwniczej i sportowej znanych marek.

Aby inwestycja powsta-
ła konieczne jest wprowa-
dzenie zmian w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy 
Strzelin oraz sporządzenie 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego „STRZELIN PÓŁ-
NOCNO-ZACHODNI”. 
- Po wprowadzeniu zmian 

będą możliwe  opra-
cowanie  projektu 
budowlanego  oraz 
uzgodnienia  final-
ne.  Naszym  ocze-
kiwaniem jest jak 
najkrótszy  termin 
realizacji.  Zakłada-
my,  że  pozwolenie 
na  budowę  będzie-
my w stanie uzy-
skać  w  6  miesięcy 

po wejściu w życie zmiany 
MPZP – opisuje inwestor.

Park handlowy ma róż-
nić się od klasycznej galerii 
tym, że nie będzie wspól-
nych korytarzy, a wejścia 
do każdego punktu handlo-
wego będą wprost z par-
kingu. Około 2 tys. m2 
powierzchni handlowej ma 
mieć sklep/market ogólno-
spożywczy. Pozostałe ok. 8 
tys. m2 zajmą m.in. sklepy 
z branży odzieżowej, obuw-
niczej i sportowej znanych 
marek. Na terenie parku 
będzie też stacja paliw oraz 
restauracja sieciowa.  - Ge-
neralnie  przygotowanie 
tej inwestycji w zakresie 
formalno-prawnym  jak 
i komercyjnym nie od-
biega  od  pozostałych, 
realizowanych  w  innych 
lokalizacjach.  Każdora-
zowo  zakładamy  2  lata 
na pozwolenie na budowę 
i uzgodnienia, do tego do-

chodzi  komercjaliza-
cja  i  wybór  wykonaw-
cy. Z reguły jest to 2-3 
lata od czasu inicjacji 
prac z nią związanych. 
W  tym  przypadku, 
dużym  sukcesem  już 
na starcie jest dla nas 
podejście  burmistrz 
Doroty  Pawnuk  i  sa-
morządu  do  nas  jako 
inwestora.  Jest  to  do-
skonała  współpraca. 
Od  pierwszej  chwili 
jako inwestor zostali-
śmy  przyjęci  po  part-
nersku  i  co  więcej, 
w  każdym  aspekcie 
jest  wola  wsparcia 
i  pomocy,  a  to  zwia-
stuje sukces – kończy 
przedstawiciel firmy Pelia 
Invest.

Bartosz Ślusarz

Park Handlowy ma powstać na peryferiach naszego miasta od strony wyjazdu na Wrocław

Wejścia do każdego punktu handlowego mają prowadzić wprost z parkingu
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

W spotkaniu zorganizowa-
nym przez burmistrz Dorotę 
Pawnuk, z dyrektorem Wy-
działu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego - Grze-
gorzem Kubickim i jego za-
stępcą Moniką Poważną oraz 
z prezesem ZGO GAĆ Jac-
kiem Październikiem, wzięli 
udział przedstawiciele zain-
teresowanych gmin – Do-
maniów, Ziębice, Wiązów, 

Tematem spotkania było ryzyko braku możliwości odbioru odpadów w 2022 roku przez spółkę ZGO GAĆ

Powstały wiaty śmietnikowe 
Niedawno Gmina Strzelin odebrała wiaty śmietnikowe, wykonane przez 

wspólnoty mieszkaniowe w ramach przyznanej dotacji  „Czyste podwór-
ko”. Przypomnijmy, że wnioskodawcy otrzymali na ten cel po 5 tys. zł do-
tacji. Warto podkreślić, że program trwa już trzy lata i łącznie wybudowano 
aż 16 wiat. Tym razem nowe boksy stanęły na terenach wspólnot mieszka-
niowych przy ulicach: Popiełuszki, Rycerskiej, Kościuszki, św. Jana, Piłsud-
skiego oraz Bolka I Świdnickiego (wspólnota Polonia). Wiaty bez wątpienia 
przyczynią się do poprawy wizerunku miasta, a mieszkańcy łatwiej będą 
mogli prawidłowo segregować odpady. 

Z uwagi na to, że zainteresowanie dotacjami ciągle rośnie, strzeliński ma-
gistrat stara się zabezpieczyć środki na kontynuację programu w przyszłym 
roku.

RED  Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie są zadowoleni z możliwości wybudowania wiaty śmietnikowej

Kanalizacja 
w Pławnej 

gotowa 
Dobiegły końca prace 

ziemne związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w Pławnej. W ramach tego 
zadania infrastrukturę ka-
nalizacyjną zlokalizowano 
w ulicach: Klonowa (od nr 5), 
Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, 
Jarzębinowa, Cisowa, Akacjo-
wa, Świerkowa, Strzelińska. 
Wybudowano sieć o długości 
ponad 4,6 km wraz z prze-
pompownią ścieków przy uli-
cy Klonowej. Obecnie trwają 
prace związane z końcowym 
odbiorem sieci i uzyskaniem 
zgody na jej użytkowanie. 
Przypomnijmy, że koszt reali-
zacji tej inwestycji realizowa-
nej przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzelinie wy-
nosi 2 409 203,25 zł, z czego 
63,63% stanowi dofinansowa-
nie w ramach umowy o przy-
znanie pomocy podpisanej 
z Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich          2014-2020. 

RED

Gmina Strzelin stara 
się o udzielenie w 2022 
roku dotacji na remont 
wraz z zabezpieczeniem 
Baszty Prochowej oraz 
przyległych murów 
obronnych w Strzelinie. 
Niedawno do Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu oraz 
Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu złożone zo-
stały stosowne wnioski 
o dofinansowanie tego 
zadania. 

Ogólny koszt wykonania 
robót budowlanych, na pod-
stawie kosztorysu inwestor-
skiego, to ponad 640 tys. 
zł. Ze wspomnianych po-
wyższej instytucji magistrat 
stara się o ponad 410 tys. zł 

 Baszta Prochowa znajduje się przy ul. Brzegowej w Strzelinie

O problemach związanych z odpadami
W piątek, 3 grudnia, 
w strzelińskim magistra-
cie odbyło się spotkanie 
dotyczące systemu od-
bioru odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy 
Strzelin oraz innych gmin 
korzystających z usług 
Zakładu Gospodaro-
wania Odpadami GAĆ. 
Tematem spotkania było 
ryzyko braku możliwo-
ści odbioru odpadów 
w 2022 roku przez spółkę 
w związku z brakiem po-
zwolenia zintegrowane-
go z Urzędu Marszałkow-
skiego na zwiększenie 
rzędnych składowania. 

Przeworno, Czernica, Lewin 
Brzeski, Bierutów, Oława. 
W spotkaniu uczestniczył 
ze strony Gminy Strzelin 
również przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komu-
nalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska - Piotr Litwin.

Prezes ZGO GAĆ opisał 
problemy, z jakimi spółka 
spotykała się przy próbach 
zmiany posiadanej decyzji 
w zakresie zwiększenia rzęd-

nych. Zaznaczył przy tym, 
że wniosek złożony został 
w marcu 2020 r., a istotne 
kwestie na temat wysokości 
składowania doprecyzowano 
w lipcu 2020 r. Następnie sta-
nowisko w tej sprawie przed-
stawiły osoby z Urzędu Mar-
szałkowskiego, którzy treść 
decyzji przekazali stronie 
do wglądu tuż przed wizytą 
w Strzelinie.

Spotkanie miało na celu 

wyrażenie skali problemów, 
jakie w konsekwencji może 
wywołać odmowna część 
decyzji Marszałka Woje-
wództwa w obszarze zago-
spodarowania odpadów ko-
munalnych - w pierwszym 
etapie wobec kilku, a doce-
lowo nawet kilkunastu samo-
rządów lokalnych. Podjęto 
także próbę uzyskania in-
formacji na temat możliwej 
ścieżki rozwikłania tej spra-

wy, bez mozolnego i długo-
trwałego procesu odwoław-
czego oraz wypracowanie 
wspólnego stanowiska w celu 
zapobieżenia negatywnym 
następstwom zaistniałej sy-
tuacji. Wobec konstrukcji 
prawnej dla pozwoleń zinte-
growanych prawo do ewen-
tualnego odwołania ma wy-
łącznie spółka, a samorządy 
nie mają tu nawet przymiotu 
strony.

RED

CZY UDA SIĘ ODRESTAUROWAĆ BASZTĘ PROCHOWĄ? 
dofinansowanie inwestycji. 
Warto wspomnieć jeszcze, 
że w przypadku pojawie-
nia się naboru wniosków 
na tego typu prace w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
nasz samorząd również pla-
nuje aplikować o dofinanso-
wanie prac przy tym zabyt-
kowym obiekcie. 

Przypomnijmy, że Basz-
ta Prochowa znajdująca 
się przy ul. Brzegowej jest 
jednym z niewielu zacho-
wanych do naszych cza-
sów elementów dawnego, 
średniowiecznego układu 
urbanistyczno – fortyfika-
cyjnego miasta Strzelin. Bez 
wątpienia jest to najcen-
niejszy obiekt tego układu, 

a po rotundzie św. Gotar-
da stanowi ważny zabytek 
Strzelina i ziemi strzeliń-
skiej. Wzniesiona została 
między pierwszą połową 
XIV , a początkiem XVI 
wieku w stylu gotyckim. 
W ramach środków wła-
snych gminy, w 2018 roku 
wykonano tymczasowe za-
daszenie baszty zabezpie-
czające obiekt przed opa-
dami atmosferycznymi wraz 
z odprowadzeniem wód 
opadowych na teren przy-
legły. Do 2014 roku zabytek 
ten był w posiadaniu osoby 
fizycznej. 

W przypadku otrzyma-
nia wnioskowanego dofi-
nansowania, prace polegać 
będą na odrestaurowaniu 

dawnej baszty prochowej 
wraz z murami obronnymi 
w sposób, który powstrzyma 
procesy dalszego niszczenia 
obiektu, zabezpieczy przed 
szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi, przywró-
ci pierwotne właściwości 
struktury wątku kamienne-
go i ceglanego murów oraz 
umożliwi szeroką rozpo-
znawalność zabytku miasta 
Strzelina na zewnątrz. Do-
celowo baszta prochowa, 
z racji swojej konstrukcji, 
nie będzie miejscem w peł-
ni dostępnym dla zwiedza-
jących. Wnętrze baszty jest 
na tyle wąskie, że stworze-
nie tam punktu widokowego 
jest niemożliwe ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.

RED
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Nauczycielskie awanse
W poniedziałek, 6 grudnia, w strzelińskim magistracie odbyła się kameral-

na uroczystość wręczenia aktów potwierdzających zawodowy awans. Otrzy-
mały je dwie nauczycielki, które niedawno zdały egzamin przed Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Dorota 
Pawnuk pogratulowała awansu na stopień nauczyciela mianowanego – Ur-
szuli Prucnal z Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz Ewie Kumaszce 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie. Awansowanym nauczy-
cielkom w tej miłej dla nich chwili towarzyszyły szefowe placówek, w któ-
rych obydwie panie na co dzień pracują – Wioletta Nowik z Przedszkola 
Miejskiego „Kolorowa Kraina” i Teresa Okołotowicz z PSP nr 3. Burmistrz 
życzyła nauczycielkom szybkiego awansu na kolejny stopień, udanego roz-
woju kariery oraz czerpania satysfakcji z pracy zawodowej.

RED  Akty potwierdzające zawodowy awans nauczycielki odebrały z rąk burmistrz Doroty Pawnuk

To zaszczytne wyróżnienie 
przyznano szefowej naszej 
gminy za dobrą współpracę 
ze związkiem i wspieranie 
organizacji zrzeszającej in-
walidów wojennych i wojsko-
wych. Uroczystość wręczenia 
związkowych odznaczeń od-
była się w środę, 8 grudnia Krystynę i Jana Ozarczuków wpisano do Księgi Pamiątkowej Okręgu

To wspólne przedsię-
wzięcie pn. „Czesko – pol-
ska droga współpracy” jest 
współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregio-
nu Glacensis. W konferencji 
uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele partnerskich Svitav, 
ze starostą Davidem Sim-
kiem na czele. 

O projekcie, w ra-
mach którego zarów-
no po stronie pol-
skiej, jak i czeskiej 
odbywały się np. cie-
kawe warsztaty oraz 
inne wydarzenia, 
mówił na konferen-
cji  Sekretarz Gminy 
Strzelin Kazimierz 
Nahajło. Przypo-
mnijmy, że bardzo 

Cenne odznaczenia…
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojen-
nych RP burmistrz Dorotę Pawnuk uhonorowano Krzyżem 100 lat 
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. 

we wrocławskim Hotelu Eu-
ropejskim. Niestety, z uwa-
gi na bardzo ważne sprawy 
osobiste, Dorota Pawnuk nie 
mogła w tym dniu odebrać 
krzyża. Ustalono, że szef  wo-
jewódzkich struktur ZIW RP 
Wojciech Olenderek przeka-
że prestiżowe odznaczenie 

podczas swojej najbliższej 
wizyty w Strzelinie. 

Warto podkreślić, że w gro-
nie uhonorowanych osób byli 
również reprezentanci władz 
centralnych, lokalnych samo-
rządów, wojska oraz innych 
instytucji współpracujących 
i wspierających Związek 

Inwalidów Wojennych RP. 
Dodajmy, że w tym wyda-
rzeniu uczestniczyli także 
przedstawiciele strzelińskie-
go oddziału Związku Inwali-
dów Wojennych RP – prezes 
Jan Ozarczuk oraz sekretarz 
Krystyna Ozarczuk. Pań-
stwa Ozarczuków już wcze-
śniej uhonorowano krzyżami 
100-lecia, a tym razem decy-
zją zarządu wojewódzkiego, 
w uznaniu społecznej pra-
cy dla organizacji, wpisano 
ich do Księgi Pamiątkowej 
Okręgu.

RED

PODSUMOWALI PARTNERSKI PROJEKT
Niedawno w Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca  partner-
ski projekt, realizowany przez gminy - Strzelin i Svitavy.

ważnym elementem projektu 
było przygotowanie nowej  
atrakcji turystycznej -  szla-
ku historycznego prezen-
tującego postacie związane 
z historią i tradycją Strzelina 

i ziemi strzelińskiej. Figurki 
umieszczono przy Placu Po-
koju, na wschodniej pierzei 
strzelińskiego Rynku, w par-
ku skalnym i Parku Wschod-
nim, na skwerze przy ulicy 

Wodnej, przy
Gospodar-

czym Banku 
Spółdziel-

czym, na ulicy 
Pocztowej 
i w Parku 

Miejskim im. 

Ciekawą prelekcję wygłosił Tomasz Duszyński  Symbolicznego otwarcia szlaku dokonano w strzelińskim Rynku

Armii Krajowej. Dodajmy, 
ze przy postaciach umiesz-
czono tabliczki, z  kodem 
QR. Użytkownik po skorzy-
staniu z czytnika kodów  jest 
przekierowany do Systemu 
Informacji Turystyczno-
-Edukacyjnej. Tam może 
odsłuchać nagrania profesjo-
nalnych lektorów na temat 
postaci tworzących szlak. 
Kilkujęzyczny system reali-
zuje zarówno funkcję infor-
macyjną, jak i edukacyjną. 

Obecnie dostępne są trzy 
wersje językowe (polski, cze-
ski i angielski), a w przyszłym 
roku zostanie dodana wersja 
niemiecka. O postaciach two-
rzących szlak mówił  szerzej 
podczas konferencji  strzeliń-
ski pisarz i regionalista, dyrek-
tor naszej biblioteki - Tomasz 
Duszyński. Dodajmy, że wy-
darzeniem towarzyszącym 
konferencji była wystawa 
fotograficzna w holu SOK-
-u - efekt warsztatów foto-

graficznych, które odbyły 
się we wrześniu w naszym 
mieście. Organizatorzy kon-
ferencji przygotowali też 
grę miejską, w której uczest-
niczyło ośmioro uczniów 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Strzelinie. 
Po zakończeniu oficjalnych 
wystąpień i obejrzeniu wy-
stawy zdjęć uczestnicy kon-
ferencji udali się na spacer 
nowym szlakiem historycz-
nym. Na wschodniej pierzei 
Rynku, przy figurce przed-
stawiającej Księcia Bolka 
I Surowego, dokonano sym-
bolicznego otwarcia szlaku. 
Zachęcamy do korzystania 
z tej atrakcji.

RED

Szlak tworzy 8 postaci związanych z lokalną historią lub tradycją
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W poniedziałek, 13 grudnia ob-
chodziliśmy 40. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego i Dzień 
Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Ostatnim, wieczornym akcen-
tem lokalnych obchodów rocznicowych było kameralne spo-
tkanie w strzelińskim Rynku i akcja „Zapal Światło Wolności”. 
Zapalenie zniczy uformowanych w spory krzyż poprzedziło 
wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz krótkie prze-
mówienie burmistrz Doroty Pawnuk. Szefowa gminy Strzelin 
mówiła m.in. o szacunku i wdzięczności dla represjonowanych 
działaczy „Solidarności” i przypomniała, że wśród szykano-
wanych i internowanych osób byli również mieszkańcy miasta 
i gminy Strzelin. Nastrojową oprawę wokalną zapewnił podczas 
zapalania zniczy Jacek Kramarz ze Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury. Zaśpiewał utwór „Mury” Jacka Kaczmarskiego. 

W programie obchodów znalazła się również wystawa makiet 
Strzelina autorstwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz wystawa 
pamięci „Stan wojenny 1981-1983” w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury. Chętni mogli również obejrzeć film pt. „Stan strachu” 
w kinie Grażyna. 

Dodajmy, że strzelińskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego zorganizowali wspólnie - Strzeliński Ośrodek Kul-
tury oraz Gmina Strzelin.

RED

Znicze zapalono w strzelińskim Rynku

-  Od  samego  początku 
„Solidarności”  aktyw-
nie  działaliśmy,  mieliśmy 
swój  zarząd,  strukturę, 
a także wydawaliśmy wła-
sną  prasę  na  powielaczu 
- wspomina Pan Zygmunt. 
Siedziba związku mieściła 
się przy ulicy Świerczewskie-
go (obecnie Bolka I Świdnic-
kiego - red), w nieistniejącym 
już budynku przy dawnym 
Hotelu Polonia. -  To  były 
dwa pomieszczenia i małe 
zaplecze.  Tam  odbywały 
się  posiedzenia  i  powie-
lano  materiały  informa-
cyjne.  Zajmowaliśmy  się 
jednak  głównie  sprawami 
pracowniczymi  -  wyjaśnia 
nasz rozmówca. 

Pan Zygmunt reprezento-
wał związek „Solidarności”, 
który bardzo prężnie dzia-
łał w strzelińskiej cukrowni. 
Warto przypomnieć, że wy-
bory, lokalnego zarządu 
zrzeszającego przedstawi-
cieli róznych zakładów i śro-
dowisk,  odbyły się w bu-
dynku, w którym mieści się 
obecnie Sala Zabaw Dzie-
cinada. To miejsce pełniło 
wówczas funkcję kulturalną 
i odbywały się tam różnego 
rodzaju imprezy, sylwestry 
itp. - Tam mieliśmy  swoje 
demokratyczne  wybory, 
a  pierwszym  przewod-
niczącym  został  Janusz 
Bąkowski. Również wsze-
dłem  w  skład  zarządu 
m.in. z Januszem Czacho-
rowskim.  Razem  z  inny-
mi  kolegami  tworzyliśmy 
strukturę  strzelińskiej 

Od początku działa 
w „Solidarności” Związkowcy nigdy nie mieli lekko...

„Solidarności”  - opowiada 
Zygmunt Auguścik. 

Rosnące znaczenie i siła 
związku oczywiście nie podo-
bały się ówczesnym władzom 
komunistycznym. -  Relacje 
z  władzami  były  chłodne. 
W pracy  też nie było nam 
łatwo. Awanse działaczom 
„Solidarności”  raczej  nie 
groziły.  Powiem,  że  rów-
nież w latach późniejszych 
działacze  związkowi  byli 
w zakładach pracy na cen-
zurowanym.  Związkow-
cy nigdy nie mieli lekko 
- tłumaczy Zygmunt Augu-
ścik. Przy okazji wspomina, 
że w pewnym momencie  
w jego zakładzie pracy oko-
ło 90 procent pracowników 
dołączyło do „Solidarności”. 

Płacz dzieci działał 
na Esbeków

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego wielu związkow-
ców internowano, ale Zyg-
munt Auguścik jednak nie trafił 
do zakładu karnego. - Udało 
mi  się  uniknąć  internowa-
nia, ale kilka razy zabierano 
mnie z drogi oraz zakładu i 
zawożono na przesłuchania. 
Byłem jednym z tych, którzy 
zajmowali  się  szmuglowa-
niem  tzw. „bibuły” do za-

kładu  pracy.  Przejmowa-
łem  prasę  od  młodszego 
brata,  a  on  otrzymywał  ją 
od kogoś  z Wrocławia. Es-
becy przychodzili  do zakła-
du  pracy,  bo  domyślali  się, 
że  solidarnościowe  biulety-
ny  kolportuję  również  tam. 
Ich podejrzenia były  słusz-
ne.  Kilka razy zatrzymywa-
no mnie na ulicy, pod urzę-
dem lub pod domem na ul. 
św.  Floriana.  Rulon  bibuły 
miałem  schowany  zawsze 
pod kurtką. Gdyby nie dzie-
ci  i  żona,  na których płacz 
esbecy byli dość niespodzie-
wanie  wrażliwi,  to  prawdo-
podobnie  czekałby  mnie 
milicyjny  „dołek”  i  szybki 
wyrok. Małe płaczące dzie-
ci  oraz  lamentująca  żona 
jednak  całkiem  skutecznie 
działały na funkcjonariuszy. 
Pozwalano  mi  bez  rewizji 
wejść do bloku i wtedy mo-
głem  pozbyć  się  kłopotli-
wej „bibuły”. Dopiero po-
tem, już bez obciążających 
mareiałów, zabierano mnie 
na  przesłuchanie.  Esbe-
cy  kiedyś  weszli  za  mną 
do domu, ale na szczęście 
nie  robili  przeszukania. 
I dobrze, bo oprócz bibuły 
znaleźliby jeszcze inne rze-
czy. Raz jechali za mną po-
woli swoją wołgą aż na ul. 

Floriana. I znowu podobny 
scenariusz, płaczące dzieci 
i  żona.  Oni  się  na  pewno 
domyślali  jaka  jest  moja 
rola,  ale  możliwe,  że  nie-
zbyt  rygorystycznie  przy-
kładali się do swoich obo-
wiązków  -  opowiada nasz 
rozmówca. - Po  latach my-
ślę,  że  mogłem  też  unik-
nąć  internowania  dzięki 
temu, iż w cukrowni byłem 
dość  potrzebnym  i  cennym 
pracownikiem.  Ówczesny 
dyrektor  zakładu  Kuczyń-
ski  był  bardzo wpływowym 
człowiekiem  i  to może  dla-
tego  oszczędzono  mi  inter-
nowania. Fachowców wtedy  
brakowało, a cukrownia była 
bardzo  ważnym  i  jednym 
z  największych    zakładów 
produkcyjnych  w  Strzelinie. 
Pracowałem  tam  na  warni-
kach  i  gotowałem  cukier. 
To  był  jeden  z  kluczowych 
działów  -  dodaje Zygmunt 
Auguścik. Kilku strzelińskich 
działaczy nie miało takiego 
szczęścia i zostało internowa-
nych. W tym gronie był np. 
jeden z liderów ruchu Janusz 
Czachorowski.

Przesłuchania 
i pogadanki...

Po wprowadzeniu stanu 

wojennego związkowcy byli 
często wzywani na przesłu-
chania i „pogadanki wycho-
wawcze”. - Pierwsza „spo-
wiedź”  była  w  urzędzie 
u wojskowego komisarza. 
Wszystkich  nas  tu  ścią-
gnięto.  Komisarz  w  żoł-
nierskich  słowach  wy-
jaśnił  nam  bez  ogródek 
co nam wolno, a czego 
nie wolno. Było to zastra-
szanie, ale bez przemocy 
fizycznej.  Co  jakiś  czas 
nas wzywał  i  trzeba było 
wysłuchać  jego  prelek-
cji.  Wzywano  nas  też 
na  milicję,  zwłaszcza 
przed  rocznicami  i  tymi 
świętami  państwowymi, 
które  nie  były  na  rękę 
komunistycznym  wła-
dzom.  Jako  członkowie 
władz  zdelegalizowanej 
"Solidarności"  byliśmy 
pod  szczególnym  nad-
zorem.  Myślę,  że  agenci 
wiedzieli o nas wszystko. 
Utrudniano  nam,  a  cza-
sem  wręcz  uniemożli-

Czterdzieści lat temu komunistyczne władze, łamiąc ówczesną kon-
stytucję, ogłosiły stan wojenny i zdecydowały się na siłowe rozstrzy-
gnięcie sporu z „Solidarnością”. Represje i szykany dotknęły również 

strzelińskich działaczy. A jak ten trudny i mroczny czas wspomina 
emerytowany pracownik naszej cukrowni Zygmunt Auguścik, 

który działa w związku od początków jego istnienia. 

wiano  uczczenie  waż-
nych wydarzeń. Nad tym 
czuwało  ZOMO,  które 
stacjonowało  w  ówcze-
snej „Polonii” - wspomina 
związkowiec.

W trudnych czasach sta-
nu wojennego miejscem 
spotkań związkowców był 
strzeliński kościół pw. Pod-
wyższenia Krzyża św. - Du-
chowni  nas  wspierali, 
a  nasze  spotkania  odby-
wały  się  w  salkach  kate-
chetycznych.  I  to  właśnie 
tam  w  2005  roku  zawie-
szono  pamiątkową  tabli-
cę.  Corocznie,  w  rocznicę 
utworzenia „Solidarności”, 
po okolicznościowej mszy,  
związkowcy  składają 
tam  kwiaty.  Pamiętamy 
o  tym,  że  „Solidarność” 
jest  i  działa,  bo  związki 
zawodowe  są  bardzo  po-
trzebne. Dbają o interesy 
i  potrzeby  pracowników 
- podsumowuje rozmowę 
Zygmunt Auguścik.

RED

Zygmunt Auguścik działa w „Solidarności” już 41 lat

W tym roku minęło 40. lat Pamiętali o stanie wojennym 
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Powoli  dobiega  końca  2021  r.  Czy  utrzymująca  się 
wciąż pandemia koronawirusa, a także kwestie związane 
z gospodarką (rosnące ceny, niepewność na rynku) odbi-
ły się na strzelińskim samorządzie? 

- Rzeczywiście, 2021 r. był trudnym dla nas wszystkich. 
Trwająca pandemia COVID-19, z różnym skutkiem oddzia-
ływała na podejmowane przez samorząd działania. Niemniej 
należy podkreślić, że pomimo pewnych trudności realizowali-
śmy zadania we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy. 

Chcę podkreślić, że pomimo wprowadzonych obostrzeń 
wewnętrznych, w sposób ciągły funkcjonował Urząd Miasta 
i Gminy Strzelin oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy 
(GOPS, CUKiT, oświata, SOK i biblioteka). Mieszkańcy mie-
li możliwość załatwienia wszystkich spraw i mogli skorzystać 
z przygotowanej oferty kulturalno-sportowej. Nieprzerwanie 
usługi zdrowotne świadczył strzeliński PZLA, prowadząc jed-
nocześnie dwa punkty szczepień przeciw COVID-19. 

Koniec roku zaznacza się znaczącym wzrostem cen i wyso-
kim poziomem inflacji, którego skutki są zauważalne zwłasz-
cza w zakresie realizowanych przez Gminę inwestycji. Uwa-
żam, że bardzo znacząco odczujemy jako mieszkańcy skutki 
wzrostu cen w 2022 r., spowodowane głównie przez wysokie 
ceny paliw, energii elektrycznej i gazu, które zwiększą znacząco 
wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury gminnej (obiek-
ty użyteczności publicznej, miejska komunikacja publiczna, 
oświetlenie drogowe, itp.), ale także wydatki u każdego z nas.

Mimo wszystko w gminie Strzelin w 2021 r. przeprowa-
dzono szereg inwestycji. Które spośród nich nazwałaby 
Pani kluczowymi? 

- Dzięki wspólnemu wysiłkowi i wielkiej motywacji w bieżą-
cym roku udało się zrealizować wiele cennych przedsięwzięć. 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i innych użytkow-
ników ruchu drogowego wykonaliśmy szereg inwestycji dro-
gowych. To są takie tematy, które w zasadzie nigdy się nie 
skończą. To dobrze, bo to znaczy, że gmina się rozwija. Z ta-
kich ważniejszych inwestycji można wymienić remont trzech 
dróg o nawierzchni bitumicznej w Gęsińcu (ulice Lawendowa, 
Orzechowa i część ul. Sosnowej), pierwszy etap remontu ulicy 
Turkusowej w Szczawinie, ulicy Chopina, przebudowę kolej-
nych dróg na Osiedlu Wschodnim (ulice Gabrieli Zapolskiej, 
Zofii Nałkowskiej i Galla Anonima). 
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrz-
nym wyremontowaliśmy również drogę 
dojazdową do pól uprawnych, która po-
łączyła Gęsiniec i Strzegów. Wspieramy 
finansowo również zadania wykonane 
na drogach powiatowych – kontynu-
acja remontu chodnika w Szczawinie 
oraz przebudowa drogi w Nieszkowi-
cach. Za wykonanie pierwszej z nich 
odpowiedzialna była gmina Strzelin. 
Możemy pochwalić się nowym, wielo-
funkcyjnym boiskiem w Białym Koście-
le, rozbudową monitoringu miejskiego 
o kolejne kamery, oświetleniem wyko-
nanego w ubiegłym roku placu zabaw 
„Na Skarpie”, węzła przesiadkowego 
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej, 
wnętrza blokowego pomiędzy ulicami 
Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej, 
ulicy Chopina w Strzelinie oraz części 
ul. Sosnowej w Gęsińcu. 

To oczywiście tylko wycinek zreali-
zowanych w roku bieżącym zadań in-

Mijający rok okiem burmistrza

Inwestycje, problemy i przyszłoroczne wyzwania
Koniec roku to  czas podsumowań. Z  burmi-
strzem Strzelina Dorotą Pawnuk rozmawia-
liśmy o  mijającym 2021 r., a  także przyszło-
rocznych planach inwestycyjnych. Jakich 
zadań możemy się spodziewać?

westycyjnych. W kolejnym, styczniowym 
wydaniu „Nowin Strzelińskich” już tra-
dycyjnie będziemy bardziej szczegółowo 
podsumowywać 2021 r., jak również pre-
zentować mieszkańcom przyszłoroczny 
budżet. 

Czy  są  jakieś  inwestycje,  których  nie 
udało się zrealizować w tym roku, a bar-
dzo liczy Pani na ich przeprowadzenie?

- Niektóre z zaplanowanych zadań in-
westycyjnych zmuszeni byliśmy przesunąć 
na kolejny rok. Rozpoczęliśmy pierwszy 
etap remontu ulicy Łokietka, ale nie mo-
gliśmy sfinalizować całości prac z uwagi 
na przedłużającą się wymianę gazociągu 
przez Polską Spółkę Gazownictwa. Ko-
lejnym przykładem jest zagospodarowa-
nie terenu lodowiska poprzez stworzenie 
strefy aktywnego wypoczynku. W tym przypadku mieliśmy 
duży problem z wyłonieniem wykonawcy, który podjąłby się 
kompleksowej realizacji inwestycji. Podjęliśmy decyzję o wy-
konaniu w pierwszej kolejności oświetlenia tego terenu i moni-
toringu. Prace są w trakcie realizacji, a już w przyszłorocznym 
budżecie zaplanowaliśmy środki na wykonanie m.in. na-
wierzchni asfaltobetonowej płyty dawnego lodowiska, budo-
wę miasteczka rowerowego oraz toru rowerowego pumptrack 
ze strefą bezpieczeństwa o nawierzchni syntetycznej oraz do-
stawę i montaż urządzeń skateparku. Nie ukrywam, że na ten 
cel będziemy starać się pozyskać środki w ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Głęboko wierzę, że już w przyszłym roku wszyscy będziemy 
się cieszyć z estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa po-
wstałej przestrzeni publicznej. 

Mam również nadzieję, że wreszcie uda się przebudować 
strzelińskie rondo w ciągu drogi krajowej nr 39. Nie można 
pozwolić, żeby po raz kolejny doszło tam do tragedii. Pozo-
staje też kwestia modernizacji dalszego etapu ulicy Wolności, 
obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódz-
kich nr 395, 396 (ulice Wrocławska, Oławska i Wolności) wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowy obwodnicy Strzeli-
na w ciągu drogi krajowej nr 39, która jest na liście rezerwowej 
ustanowionego przez Radę Ministrów programu wieloletnie-
go pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-
2030”. Ruch kruszywa z kopalni oraz buraków z cukrowni 
przez centrum miasta jest olbrzymi. To bardzo uciążliwe dla 
nas wszystkich. W dalszym ciągu będę zabiegać o realizację 
tych przedsięwzięć u zarządców poszczególnych dróg, po-

słów na Sejm RP, ponieważ są one ważne 
z punktu widzenia mieszkańców, władz 
samorządowych oraz wszystkich użyt-
kowników ruchu. 

Skupmy się też na przyszłorocznym 
budżecie.  Jakie  zadania  i  inwestycje 
w nim znajdziemy? 

- Jest ich sporo, więc wymienię jedne 
z ważniejszych. Jeżeli chodzi o infrastruk-
turę drogową wykonamy remont kolej-
nej ulicy położonej na terenie Osiedla 
Wschodniego, czyli Kadłubka, przebudu-
jemy ulicę Spacerową w Białym Kościele 
oraz ul. Kaczerki w Kuropatniku. Wspo-
mniane trzy inwestycje, z uwagi na duże 
nakłady finansowe, nie zostaną w przy-
szłym roku wykonane kompleksowo. We 
wszystkich przypadkach będą to pierwsze 

etapy inwestycji. Dzięki pozyskanym dużym środkom w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych przebudowane zostaną ulice Piastów Śląskich 
oraz Gen. Maczka. Przebudowa tej pierwszej ulicy stanowić 
będzie drugi etap budowy węzła przesiadkowego. Ponadto 
wyremontujemy ulice: Łokietka, Żwirki i Wigury oraz Matejki. 
Na tych trzech ulicach zakres prac obejmie również przebu-
dowę sieci wod-kan. 

W ulicy Pułaskiego wyremontujemy kanalizację deszczo-
wą. Ważnym zadaniem będzie również remont drogi gmin-
nej w Pęczu prowadzącej w kierunku Mikoszowa. Opracuje-
my dokumentacje techniczne na przebudowę ulicy Źródlanej 
w Gościęcicach oraz budowę ul. Wichrowej wraz z parkin-
giem przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Na Skarpie”. 

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 
395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-
-rowerowego oraz chodnika w Szczodrowicach. W związku 
z trwającą modernizacją ulicy Wolności wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą partycypować będziemy w kosztach przebudo-
wy chodników. 

W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać istniejącą sieć 
wodociągową i kanalizacyjną na nowo powstających osiedlach 
mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o oświatę to przebudujemy ko-
tłownię w PSP nr 3 oraz wykonamy dokumentację technicz-
ną na zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele. 
Projekt jest niezbędny do wykonania w kolejnych latach m.in. 
nowych miejsc parkingowych, utwardzenia drogi wewnętrznej 
prowadzącej do sali sportowej, placu zabaw i boiska wielo-

funkcyjnego oraz wymiany ogrodzenia. 
Dzięki pozyskanym środkom unijnym 

wykonamy energooszczędne oświetle-
nie przy drogach publicznych zarówno 
w mieście i gminie Strzelin. Inwestycja 
obejmuje m.in. 640 punktów świetlnych 
w tym wymianę 607 opraw rtęciowych 
i sodowych. Nowym oświetleniem 
ulicznym cieszyć się będą mieszkańcy 
ul. Rubinowej w Szczawinie oraz bu-
dynków mieszkalnych o nr 7-10 przy 
ul. Młynarskiej w Strzelinie. W budże-
cie znajdą się również takie zadania 
jak: kompleksowe zagospodarowanie 
terenu dawnego lodowiska, remont da-
chu świetlicy w Białym Kościele, czy 
projekty techniczne na przebudowę 
budynku dawnego sklepu w Ludowie 
Polskim na świetlicę wiejską wraz z za-
gospodarowaniem terenu oraz miejsc 
publicznych – plantów miejskich wraz 
z ciągami komunikacyjnymi i murem 
obronnym (ul. Pocztowa). 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik 

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk
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Oficjalne rozświetlenie miejskiej choinki, wizyta Świętego Mikoła-
ja, nastrojowa oprawa wokalna, a  także setki kalendarzy rozdanych 
w pakiecie z torbami ekologicznymi.

W poniedziałek, 6 grudnia w strzelińskim Rynku można już było poczuć wyjątkowy przed-
świąteczny klimat. Z zaproszenia burmistrza na to tradycyjne miejskie wydarzenie jak zwykle skorzystało wielu mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Na wschodnią pierzeję, na której po raz 
pierwszy zorganizowano tę uroczystość, przybyły całe rodziny. Po odpaleniu miejskiej choinki i życzeniach, burmistrz i pracownicy magistratu rozdawali kalendarze zapakowane w torby eko-
logiczne. Popyt na gminne kalendarze, na których tradycyjnie nie zabrakło ważnych informacji o gospodarce odpadowej, był tak duży, że pracownicy gminy musieli dowieźć kolejną ich partię. 

Wiele pracy miał Święty Mikołaj, który chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć. O oprawę wokalną doskonale zadbał znany i lubiany Grzegorz Markocki - showman i lider zespołu The Beatl-
men, a nad sprawnym przebiegiem całego wydarzenia czuwała załoga Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Do przedświątecznego charakteru spotkania dostosowała się również śnieżna, zimowa aura. 

Warto podkreślić, że przygotowaniem i montażem miejskiej choinki oraz wszystkich świątecznych ozdób zajęli się pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Dzięki ich cięż-
kiej pracy nasze miasto wygląda naprawdę wyjątkowo.

RED

Św. Mikołaj chętnie pozował do wspólnych zdjęć
Gminne kalendarze rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże 
bułeczki”

Oficjalne rozświetlenie choinki i wizyta św. Mikołaja zawsze przyciąga do Rynku sporo osób

Kilkudziesięciu wystawców i mnóstwo rzeczy 
nawiązujących do  tradycji i  tematyki Świąt 
Bożego Narodzenia. Mieszkańcy mogli kupić 
m.in. ozdoby, choinki, rękodzieła, potrawy. 
Nie zabrakło także pięknej charytatywnej pa-
rady oraz muzycznych akcentów…

W niedzielę, 19 grudnia przy ul. Kościuszki i Podwale 
w Strzelinie odbył się VIII Strzeliński Jarmark Bożonarodze-
niowy, którego organizatorem był Strzeliński Ośrodek Kultury 
i Gmina Strzelin. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11:00, 
lecz pierwsze stoiska pojawiły się na miejscu o godz. 8:00. Tego 
dnia frekwencja dopisała. Mieszkańcy chętnie odwiedzali teren 
jarmarku, a wystawcy z uśmiechem na ustach sprzedawali pro-
dukty. O godzinie 13:00 rozpoczęła się charytatywna parada, 
z której dary trafiły na licytację do strzelińskiego stowarzyszenia 
„Gramy o Życie”, w celu wsparcia wszystkich podopiecznych. 
Paradę poprowadziła p.o. dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury Sylwia Korczyńska oraz bryczka z koniem, w której zasia-
dła Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk. W pa-
radzie wziął udział również Święty Mikołaj w obstawie swoich 
niezawodnych pomocników. Był renifer, śnieżynka, anioły, bał-
wanek, ale nie zabrakło też diabła psotnika, który wprowadzał 
wiele zamieszania i próbował skraść prezenty dla najmłodszych. 
A wszystko w ramach przygotowanego pokazu przez grupę 
Żywy Teatr, która na mocy współpracy ze Strzelińskim Ośrod-
kiem Kultury zadbała o oprawę artystyczną przemarszu. Tuż 
po paradzie, na wszystkich uczestników jarmarku czekał ciepły 
poczęstunek przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podsta-
wowej w Kuropatniku. Gorący barszcz i pyszne paszteciki roz-
dawała burmistrz Dorota Pawnuk w asyście przedstawicieli 
SOK. Tego dnia, na mieszkańców czekały również kalendarze 
na 2022 r. oraz specjalne stoisko z gadżetami promującymi 
miasto i gminę Strzelin oraz opłatki na stół wigilijny, przeka-
zane przez księdza dziekana Andrzeja Porębnego. 

W programie, organizatorzy przewidzieli również wspólne 
kolędowanie oraz występy muzyków. Na początek wystąpili 
strzelińscy samorządowcy, pod batutą Katarzyny Stopy i gę-
sinieckie Husynianki. Chwilę później zaśpiewał Krzysztof  
Wyka, a następnie muzyczne trio: Zbigniew Korpowski, Adam 
Zamolski i Roman Rogowski w rytmie akordeonu, kontrabasu 
i bębnów zabawiali wszystkich zebranych. 
- Chciałabym serdecznie podziękować burmistrz Do-

rocie  Pawnuk  za  patronat  i  wsparcie  oraz  wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji VIII Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. Przepiękna parada nie mogłaby się odbyć 

Świąteczny klimat w mieście 

VIII Strzeliński Jarmark Bożonarodzeniowy za nami To był przedsmak świąt 
bez wsparcia delegacji  sołectw  z gminy  Strzelin. Dzię-
kuję dyrektor Katarzynie Bielak ze Szkoły Podstawowej 
w  Kuropatniku,  za  pyszny  poczęstunek.  A  wszystkim 
innym szkołom z terenu gminy Strzelin za wspaniałe sto-
iska. Słowa uznania dla Jakuba Stępnia, za pomoc w or-
ganizacji  technicznej.  Szczególne  podziękowania  dla 
firmy Dirks za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. 
Ukłony w kierunku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuro-
patniku, Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie i Stra-

ży Miejskiej w Strzelinie za zabezpieczenie imprezy. Wy-
stawcom dziękuję za szeroką ofertę, a mieszkańcom za 
liczne przybycie. Należy docenić również wkład pracow-
ników jednostek gminnych, którzy tego dnia również nie 
zawiedli. Dziękuję kierownikowi Centrum Usług Komu-
nalnych i Technicznych w Strzelinie oraz mojej kochanej 
załodze SOK - mówi p.o. Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury Sylwia Korczyńska. 

SOK
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Początek grudnia to pracowity czas dla anima-
torów ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury. W tym 
czasie odwiedzają sołectwa gminy Strzelin, 
prowadząc animacje dla dzieci, w oczekiwa-
niu na przyjazd św. Mikołaja, który za każdym 
razem ma wór pełen prezentów dla wszystkich 
najmłodszych. W tym roku animatorzy odwie-
dzili: Muchowiec, Mikoszów, Kazanów, Biedrzy-
chów, Ludów Polski, Warkocz, Żeleźnik, Karszó-
wek, Głęboką, Nowolesie i Bierzyn.
Św. Mikołaj odwiedził również inne instytucje, 
w tym gminne szkoły i przedszkole. Na jego 
prośbę, 6 grudnia, asystent rodziny Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 
- Marta Chłoń, rozwiozła prezenty dla 18 dzieci 
- podopiecznych ośrodka. Mikołaj zadbał, aby 
w każdej paczce znalazły się zabawki, pomoce 
edukacyjne, jak również słodkości. Radości 
dzieci nie było końca. Obok publikujemy zdję-
cia z niektórych wizyt Świętego Mikołaja.

SOK

W drugi weekend grudnia 
odbył się finał ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej „Szla-
chetna Paczka”. Przypomnij-
my, że celem przedsięwzięcia 
jest pomoc rodzinom, które 
są bohaterami w swoim ży-
ciu i mimo bardzo trudnej 
sytuacji starają się codzien-
nie walczyć, aby żyło się 
lepiej. Darczyńcy, którzy 
zarejestrowali się na stronie 
internetowej www.szlachet-
napaczka.pl mogli wybrać 
konkretną rodzinę i na pod-
stawie opisu stworzyć dla 
niej paczkę ze wskazanymi 
przez rodzinę artykułami 
i przedmiotami. Darczyńca-
mi były nie tylko pojedyncze 
osoby, ale także pracownicy 
różnych firm, instytucji czy 
grupy znajomych. 

W tym roku strzeliński re-
jon, którego liderką jest Ma-
rzena Kowal objął zasięgiem 
cały powiat. Ostatecznie 
zakwalifikowano 36 rodzin, 
większość z gminy Strzelin, 
ale także z terenu gmin: Wią-
zów, Borów, Kondratowice 
i Przeworno. Jak się okazuje, 
w tegorocznej akcji znalazło 

„Szlachetna Paczka” objęła pomocą aż 36 rodzin z powiatu strzelińskiego

Setki paczek i łzy wzruszenia 
Do  36 rodzin z  powiatu strzelińskiego trafiło 525 paczek wartych nieco ponad 144 tys. zł. 
Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Dary przez dwa 
dni rozwozili wolontariusze i grono przyjaciół wspierających przedsięwzięcie. Wizyty u ro-
dzin były przepełnione łzami wzruszenia i podziękowaniami.

się sporo starszych, samot-
nych i schorowanych osób, 
mieszkających na terenach 
wiejskich. –  Dużo  rodzin 
zgłaszało  podstawowe 
potrzeby,  jak  żywność, 
ubrania,  środki  czystości. 
W  bardzo  wielu  przypad-
kach  pojawiał  się  również 
opał, a także łóżka rehabi-
litacyjne, balkoniki,  sprzęt 
AGD  itp. – wyjaśnia liderka 
rejonu Marzena Kowal. Pod-
czas finałowego weekendu 
drużyna „Super W” praco-
wała w magazynie zlokalizo-
wanym w Szkole Podstawo-
wej z Wartościami przy ul. 
Kamiennej 1a w Strzelinie. 
To tam darczyńcy dowozi-
li stworzone paczki, m.in. 
z żywnością, odzieżą, sprzę-
tem AGD itp., a następnie 
wolontariusze dostarczali je 
do konkretnych rodzin. Wi-
zyty u osób obdarowywa-
nych były bardzo emocjo-
nujące. –  Tego  nie  da  się 
opisać  słowami.  Reakcje 
były  niesamowite.  Cza-
sami  osobom  zapierało 
dech w piersiach i brako-
wało głosu. Łzy wzrusze-

nia, szczęście i serdeczne 
podziękowania  towa-
rzyszyły  nam  w  każdym 
domu,  do  którego  jecha-
liśmy. To było niezwykłe. 
Paczki dla jednej rodziny, 
to  często  kilkadziesiąt 
świątecznie  ozdobionych 
pudełek z darami. W tym 
roku jedna z rodzin otrzy-
mała  ich  aż  43  –  opisuje 
Marzena Kowal. – Z uwagi 
na  COViD-19  darczyńcy 
nie jeździli z nami do ro-
dzin.  Bardzo  często  oso-
by obdarowywane prosiły 
nas  o  numery  telefonów 
do darczyńców, ponieważ 
chciały zadzwonić i wyra-
zić głębokie i szczere po-
dziękowania – zaznacza. 

Darczyńcą mógł zostać 
każdy, kto wcześniej zareje-
strował się na stronie interne-
towej akcji i wybrał rodzinę 
do objęcia pomocą. W tym 
roku w przedsięwzięciu wzię-
ły udział nie tylko prywatne 
osoby, ale także instytucje 
z naszego terenu np. Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Strzeli-
nie, Szkoła Podstawowa nr 
5 w Strzelinie, a także Urząd 

Miasta i Gminy Strzelin. 
Za naszym pośrednic-

twem liderka rejonu Marzena 
Kowal, dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w „Szla-
chetną Paczkę”. – Mieliśmy 
jako wolontariusze  bardzo 
duże wsparcie  osób,  które 
po  prostu  przy-
szły  i  pomogły 
nam  podczas 
w y t ę ż o n e g o 
d w u d n i owe g o 
finału.  Te  osoby 
nosiły paczki, ale 
także  udostęp-
niały  samocho-
dy, abyśmy mogli 
przewozić paczki 
do  rodzin.  Przy-
gotowano nam 
również  poczę-
stunek.  Bardzo 
serdecznie  każ-
demu  dzięku-
jemy – kończy 
Marzena Kowal. 
Liderka już zapo-
wiada przepro-
wadzenie akcji 
w przyszłym roku.

Jakub Olejnik

Mimo wytężonej i ciężkiej pracy wolontariuszom dopisywał dobry humor

Podczas finału wolontariusze dostarczyli do rodzin ponad 500 paczek

Wór pełen 
prezentów

Muchowiec
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Żeleźnik
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Święta Bożego Narodzenia 
za pasem. W większości do-
mów już rozpoczęły się przy-
gotowania. Na świątecznym 
stole zgodnie z tradycją po-
winno pojawić się dwanaście 
potraw symbolizujących dwu-
nastu apostołów. Odwiedzili-
śmy Stowarzyszenie Seniorów 
„Słoneczna Droga” w Białym 
Kościele, które działa bardzo 
aktywnie. Jedna z członkiń 

Urszula Popow należąca do Stowarzyszenia „Słoneczna Droga” w Białym Kościele podzieliła się przepisem na świąteczną potrawę

Knysze z cebulą zachwycą podniebienie Pokoleniowa wigilijna potrawa Od  wielu lat potrawa gości na  stole Urszuli 
Popow, należącej do  Stowarzyszenia „Sło-
neczna Droga” w Białym Kościele. Gospodyni 
podzieliła się z  naszymi czytelnikami prze-
pisem na wigilijne knysze z cebulą (znanymi 
również pod nazwą cebulaki), które przybyły 
do naszego kraju z Kresów Wschodnich. 

stowarzyszenia, Urszula Po-
pow, podzieliła się z naszymi 
czytelnikami przepisem na wi-
gilijne knysze z cebulą. – Moja 
rodzina  wywodzi  się  z  Kre-
sów Wschodnich.  Ta  potra-
wa  pochodzi  właśnie  zza 
Buga. Odkąd sięgam pamię-
cią  gości  na wigilijnym  sto-
le.  Najpierw  robiła  ją  moja 
babcia, później mama, a  te-
raz  przygotowuję  ją  sama, 

a  także moje  dorosłe  dzieci 
– przyznaje pani Urszula. Kny-
sze są znane również pod inną 
nazwą, a mianowicie cebulaki. – 
To postne danie, które u nas 
wykorzystujemy zamiast 
chleba. U mnie w domu za-
wsze w Wigilię Bożego Na-
rodzenia pościmy i nie jemy 
nic do samej kolacji. Dzieci, 
gdy były młodsze, miały dys-
pensę.  Często  posiłkowały 
się  właśnie  tymi  knyszami, 
podbierając  je  po  kryjomu 
z  kredensu  czy  spiżarni  – 
opowiada. Przygotowanie po-
trawy, jak zapewnia gospodyni, 
jest banalnie proste. – Jej głów-
nymi składnikami jest cebu-
la, pieprz i ciasto – tłumaczy. 

Składniki:
* FARSZ

0,5 kg cebuli (obranej 
i pokrojonej w półplasterki)
50 ml oleju rzepakowego 
lub oliwy
1 łyżeczka mielonego pieprzu
pół łyżeczki soli

*ROZCZYN
3 dkg drożdży 
50 ml ciepłego mleka
łyżeczka cukru
łyżeczka mąki

*CIASTO
0,5 kg mąki pszennej 
(nie może być zimna – 
podgrzać np. na kaloryferze)
pół łyżeczki soli
200 ml ciepłego mleka
2 łyżeczki oliwy
2 łyżeczki roztopionego masła
2 jajka

Sposób przygotowania:
1. Najpierw należy przygoto-
wać farsz. Pokrojoną w  pół-
plasterki cebulę dusić na  pa-
telni rozgrzanej oliwą. Dodać 
łyżeczkę mielonego pieprzu 
(może być więcej, do  sma-
ku) i  pół łyżeczki soli. Smażyć 
około 15 minut do  uzyskania 
złotobrązowego koloru cebuli. 
Ostudzić. Farsz można wyko-
nać dzień wcześniej.
2. Drugim krokiem 
jest wykonanie roz-
czynu. Do  wysokie-
go ok. 1 l pojemnika 
wkładamy drożdże 
i  wlewamy ciepłe 
mleko. Do  tego do-
dajemy łyżeczkę cu-
kru i  mąki. Wszystko 
musimy dobrze wy-
mieszać. Następnie 

odstawiamy do  wyrośnięcia 
na  około 5-10 minut (do  po-
dwojenia objętości).
3. Teraz możemy przejść 
do wykonania ciasta. W naczy-
niu należy wymieszać 200 ml 
ciepłego mleka z dwiema łyż-
kami oliwy, dwiema łyżkami 
roztopionego masła i  dwoma 
jajkami. 
4. W kolejnym kroku do miski 
lub Malaksera wsypujemy pół 
kilograma mąki i  pół łyżeczki 
soli. Do  tego dodajemy wy-
rośnięty rozczyn oraz przy-
gotowane wcześniej mleko 
z  dodatkami. Przechodzimy 
do wyrabiania ciasta. Z pomo-
cą Malaksera trwa to  około 5 
minut. Wyrobione ciasto prze-
rzucamy do miski, przykrywa-
my ściereczką i zostawiamy od 
pół godziny do godziny  w cie-
płym miejscu, żeby wyrosło. 
5. Wyrośnięte ciasto układamy 
na  stolnicy. Dzielimy na  czte-
ry części i  rolujemy podłużny 
walec na  szerokość stolnicy. 
Następnie kroimy go na  8-10 
kawałków. Każdy z nich formu-
jemy na  płaski placek wielko-
ści spodka (dłoni). Następnie 
na  każdym kawałku wykonu-

jemy trzy około 2 cm nacięcia 
promieniście od  zewnątrz, 
dzieląc obwód placka na  trzy 
części, pozostawiając środek 
na  farsz. Na  każdy kawałek 
nakładamy łyżeczkę wcześniej 
przygotowanego farszu. Każ-
dą z  trzech naciętych części 
sklejamy kolejno dookoła far-
szu, uzyskując warstwowanie 
jak w  cebuli (forma stożka). 
Instrukcja na  fotografii przy 
artykule.
6. Zawinięte knysze układamy 
na  natłuszczonej blaszce lub 
w  papierowych foremkach. 
Przed włożeniem do piekarni-
ka knysze zostawiamy na oko-
ło 15 minut do  podrośnięcia. 
Następnie każdego smaru-
jemy roztrzepanym jajkiem. 
Knysze wkładamy do  roz-
grzanego piekarnika w  tem-
peraturze 180-200 stopni 
Celsjusza. Piec około 20 minut, 
do uzyskania złotobrązowego 
koloru. 
Po upieczeniu knysze są chru-
piące i  twardsze. Ostudzone 
można zamrozić lub włożyć 
do  papierowego opakowa-
nia (podobnie jak chleb). 
Dzięki odczekaniu knysze na-
pierają powietrza i  miękną. 

– Najlepiej sma-
kują do  gorącego 
barszczu i  zupy 
grzybowej. Pasują 
również do  śledzi, 
ryby po  grecku 
czy ryby w  gala-
recie – przyznaje 
gospodyni. Nie po-
zostaje nic innego 
jak życzyć państwu 
smacznego.

Jakub OlejnikPrzedstawiamy krok po kroku jak uformować ciasto, aby powstały knysze

„Szlachetna Paczka” objęła pomocą aż 36 rodzin z powiatu strzelińskiego

Mimo wytężonej i ciężkiej pracy wolontariuszom dopisywał dobry humor

Podczas finału wolontariusze dostarczyli do rodzin ponad 500 paczek

Przedszkole Miejskie „Kolorowa Kraina” w Strzelinie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie
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Rękodzieło artystyczne 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Szczególnie w okre-
sie przedświątecznym sporo 
osób decyduje się na zakup 
ręcznie wykonanych ozdób. 
Świetną okazją do nabycia 
tego rodzaju produktów jest 
Strzeliński Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Tegoroczna 
ósma edycja odbyła się w nie-
dzielę, 19 grudnia. Jednym 
z wystawców, który od samego 
początku strzelińskiego jarmar-
ku sprzedaje swoje produkty 
jest Adam Zając z Karszowa. 
W tym roku zuwagi na nie-
sprzyjające warunki pogo-
dowe rękodzielnik nie mógł 
wziąć udziału w jarmarku, 
nad czym bardzo ubolewa. 
Odwiedziliśmy rękodzielni-
ka, który opowiedział o pasji. 
–  Od  dzieciństwa  lubiłem 
majsterkować.  Zaczęło  się 
od  zabawek.  W  czasach 
mojej  młodości  nie  było 
o  nie  łatwo.  Pamiętam  jak 
tworzyłem  tekturowe  dom-
ki,  telefony,  samochody, 
zoo  z  kasztanów  i  żołędzi 
– zaczyna Adam Zając. – Za-
wsze  byłem  ciekawy  i  łak-

Adam Zając z Karszowa od kilkunastu lat zajmuje się rękodziełem artystycznym

-  Początki  Franciszkań-
skiego  Zakonu  Świeckich 
sięgają  1221  roku,  w  któ-
rym św. Franciszek, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
Kościoła i ludzi świeckich, 
oprócz zakonu Franciszka-
nów  i  Klarysek,  zapropo-
nował  nową  formę  życia 
ideałami Ewangelii,  nazy-
wając ich Braćmi i Siostra-
mi od Pokuty. Po Soborze 
Watykańskim  II,  na  pod-
stawie zatwierdzonej przez 
papieża  Pawła  VI  reguły, 
przyjęto  nazwę  Francisz-
kańskiego  Zakonu  Świec-
kich  - streszcza długoletnią 
historię pani Stanisława.

Przełożona należy do Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świec-
kich od 33 lat, natomiast 
w Strzelinie wspólnota funk-
cjonuje od 2005 r. - Do na-
szego  zakonu  zapraszamy 

Przełożoną Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich w Strzelinie jest Stanisława 
Szulikowska

Mija 800 lat od początku działalności tej wspólnoty 

Pomagają ubogim, starszym i chorym
W tym roku Franciszkański Zakon Świeckich obchodzi 800. rocznicę powstania. W ramach jubileuszu od-
były się zarówno uroczystości kościelne - Transitus, różaniec, Msza Święta, agapa oraz świeckie, organizo-
wane wraz ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury - Misterium Św. Franciszka. O funkcjonowaniu oraz historii 
zakonu czytelnikom opowiedziała przełożona zakonu w Strzelinie, siostra Stanisława Szulikowska.

każdego, kto żyje wg zasad 
Ewangelii,  ma  nieposzla-
kowaną  opinię,  świadczy 
życiem,  dobrym  przykła-
dem  i  słowem we własnej 
rodzinie,  w  sąsiedztwie 
i miejscu pracy - opisuje. 

Kto chce należeć do Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świec-
kich, powinien przejść przez 
kolejne stopnie formacji. 
Pierwszy to wprowadzenie 
(postulat), trwający co naj-
mniej sześć miesięcy. Dru-
gim etapem jest nowicjat, 
trwający przynajmniej rok. 
Po tych dwóch osoba zosta-

je dopuszczona do trzeciego 
stopnia (profesji), który sta-
nowi uroczyste przyrzeczenie 
Bogu zachowywania Ewan-

gelii Jezusa Chrystusa, odno-
wienie przyrzeczeń chrztu św. 
i zobowiązanie życia według 
przykładu, jaki dał św. Fran-
ciszek. -  Jest  to długi czas, 
ale  dzięki  temu  kandydat, 
czy kandydatka mają moż-
liwość upewnienia się, czy 
wstąpienie  do  zakonu  jest 
faktycznie  tą  drogą,  która 
ich  interesuje,  a  z  drugiej 
strony, siostry i bracia mają 
możliwość  przyjrzenia  się 
kandydatom – zaznacza 
pani Stanisława. 

Główna działalność Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świec-

kich, oprócz opieki duchowej, 
skupia się na pomocy innym. 
- Pomagamy osobom ubo-
gim,  starszym  i  chorym.  
Obecnie,  dzięki  wsparciu 
państwa,  w  mniejszym 
stopniu  rodzinom.  Dzia-
łamy  jako  Caritas.  Orga-
nizujemy  także  wczasy, 
kolonie - opisuje Stanisława 
Szulikowska. - Chcę bardzo 
podziękować  burmistrz 
Dorocie Pawnuk, która za-
wsze  nas wspiera,  a  także 
nasze wyjazdy do Polaków 
na  Ukrainie  czy  Białoru-
si.  Burmistrz  jest  dla  nas 

przychylna, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Dzięku-
ję także naszemu probosz-
czowi  oraz  księżom wika-
riuszom,  którzy też są nam 
bardzo  życzliwi  i  wsparli 
w  obchodach  800-lecia 
zakonu.  Słowa  podzię-
kowania  należą  się  także 
Strzelińskiemu Ośrodkowi 
Kultury, w którym niedaw-
no  mogliśmy  przedstawić 
misterium - zaznacza.

Osoby, zainteresowane wstą-
pieniem do Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich lub te, które 
chciałyby wesprzeć  Caritas, 
mogą zgłosić się do pani Sta-
nisławy, dzwoniąc pod numer 
tel. 607 513 494. -  Zapra-
szam wszystkich  do wstą-
pienia  w  szeregi  naszego 
zakonu,  jak  i  do  wspiera-
nia Caritas - kończy Stani-
sława Szulikowska.

Bartosz Ślusarz 

Bombki, choinki, skrzaciki 
– to tylko część ręcznie 
wykonanych produktów 

TWORZY PIĘKNE I ORYGINALNE OZDOBY 
Mieszkaniec Karszowa 
od kilkunastu lat pasjonuje 
się rękodziełem artystycz-
nym. Wykonuje ozdoby 
świąteczne i wiele innych 
oryginalnych przedmio-
tów. Jego produktu można 
podziwiać m.in. na naszych 
lokalnych jarmarkach. Wiele 
z jego dzieł ozdabia domy 
mieszkańców miasta i gmi-
ny Strzelin.

nący  wiedzy  związanej 
z  tworzeniem.  Każdą 
wolną  chwilę  poświę-
całem na tę pasję – do-
daje. Około 15 lat temu 
przygoda z rękodziełem 
nabrała większego tem-
pa. –  Zainspirowały 
mnie  filmiki  instruk-
tażowe  wykonywania 
różnych  przedmiotów 
techniką  decoupage 
(metoda  ozdabiania 
przedmiotów  polegają-
ca na przyklejaniu wzo-
ru wyciętego z papieru 

lub  serwetki  papierowej 
na  odpowiednio  spreparo-
waną powierzchnię –  red.), 
które widziałem na portalu 
youtube.pl.  Nauka  koszto-
wała mnie bardzo dużo wy-
siłku. Na początku robiłem 
proste wzory na butelkach, 
słoikach,  puszkach  – przy-
znaje. Po około 7 miesiącach 
mężczyzna postanowił poka-
zać na zewnątrz swoje prace. 
Pierwszymi produktami były 
pudełka na chusteczki. Spo-
tkały się z bardzo pozytyw-
nymi opiniami. – Wstawiłem 
zdjęcia na  facebooka.  Jesz-
cze tego samego dnia kole-
żanka z pracy napisała, że-
bym jej sprzedał, bo bardzo 
jej  się  podobają.  To  mnie 
zmotywowało  do  dalszej 
pracy. Zacząłem się  rozwi-
jać.  Stworzyłem  w  domu 
pracownię.  W  niej  jestem 
sam ze swoimi myślami. Po-
mysły  uciekają mi  z  głowy 
i powstają różne przedmioty 
– zaznacza. Rękodzielnik nie 
zajmuje się tym na co dzień. 
Swoją prace traktuje jako hob-
by. – Z tego rodzaju działal-
ności  nie  da  się  utrzymać. 

Materiały  do  wykonania 
są  dość  drogie,  a  ostatnio 
jeszcze  znacznie  podrożały. 
Klientów  zaś  nie  jest  dużo. 
Pracuję  zawodowo,  a  ręko-
dzieło  to moja pasja, której 
poświęcam  wolny  czas  – 
podkreśla. 

Chwalą wykonanie
Największy popyt na pro-

dukty jest przed świętami. 
Obecnie w asortymencie rę-
kodzielnik ma sporo dekora-
cji nawiązujących do Bożego 
Narodzenia. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się bombki 
o czterech wielkościach (15 
cm, 12 cm, 10 cm i 8 cm). – 
Motywy,  jakie  na  nich  wy-
konuje są różne. Począwszy 
od tradycyjnych np. Świętej 
Rodziny,  mikołajów  na  sa-
niach,  aniołków,  kończyw-
szy  na  tematach  związa-
nych z bajkami. W tym roku 
na topie są bombki z grafiką 

Psiego Patrolu – wymienia. – 
Od wielu lat bombki wyko-
nuje  techniką,  która  łączy 
decoupage z moją inwencją 
twórczą. Powierzchnia każ-
dej bombki jest pokryta pa-
stą strukturalną i brokatem, 
dzięki czemu imituje śnieg. 
Bardzo ładnie bombki eks-
ponują się w półmroku lub 
z  lampkami  na  choince. 
Klienci bardzo chwalą takie 
wykonanie – zaznacza. Rę-
kodzielnik wykonuje również 
produkty na indywidualne 
zamówienie. –  Zdarza  się, 
że klienci pytają o bombkę 
z  imieniem  lub  własnym 
motywem.  Jestem w  stanie 
zrealizować  również  takie 
życzenia  –  przekonuje. Jak 
się okazuje, stworzenie jednej 
bombki jest czasochłonne. Jak 
podkreśla profesjonalista, bar-
dzo ważną rolę odgrywa czas 
schnięcia. –  Po  nałożeniu 
wzoru  na  bombkę  muszę 

odczekać  dobę.  Podobnie 
jest w kolejnym etapie, gdyż 
pasta  strukturalna  również 
musi  schnąć  24  godziny. 
Na  końcu  lakieruje  i  na-
kładam brokat,  co  również 
wiąże  się  z  odczekaniem. 
Jedną  bombkę  wykonuje 
minimum 3-4 dni, w zależ-
ności  od  motywu  – zdra-
dza. Ponadto u rękodzielnika 
można kupić choinki, różnej 
wielkości skrzaty, szkatułki itp. 
Oprócz świątecznych ozdób 
oferuje również wspomniane 
wcześniej pudełka na chus-
teczki, herbaciarki, serdusz-
ka, podkładki na kalendarze, 
świeczniki, serwetki, organi-
zery na biurka, kufry. Duża 
część produktów pochodzi 
z recyklingu. –  Gromadzę 
sporo  rzeczy.  Bardzo  czę-
sto  coś  co  wydaje  się  nie-
potrzebne  w  danej  chwili, 
zyskuje  później  drugie  ży-
cie.  Przykładem może  być 

skrzacik,  który  wykonany 
jest  na  szklanej  butelce, 
a  jego warkoczyki  i czapka 
to  skrawki  wełny  i  kawał-
ków filcu – przyznaje. 

Cenowo produkty Adama 
Zająca wahają się od kilku 
do kilkudziesięciu złotych. 
Najmniejsze bombki można 
kupić za 5 zł, a największe za 
około 40 zł. Oczywiście ceny 
uzależnione są od danego 
produktu, rodzaju i techni-
ki wykonania. Zachęcamy 
do odwiedzania profilu fa-
cebookowego rękodzielnika 
(Adamo Adamo lub Bazarek 
u Adamo), na którym można 
obejrzeć wszystkie tworzone 
ozdoby i bezpośrednio za-
mówić towar. 

Warto wspomnieć o chary-
tatywnych akcjach, w których 
rękodzielnik chętnie bierze 
udział. W ubiegłym roku 
po wybuchu pandemii korona-
wirusa mieszkaniec Karszowa 
zdecydował się na piękny gest. 
Przekazał strzelińskiemu ma-
gistratowi mnóstwo pisanek, 
prosząc o ich dostarczenie 
pracownikom lokalnej służby 
zdrowia. –  Chciałem  w  ten 
sposób  wyrazić  ogrom-
ną  wdzięczność  i  szacu-
nek  dla  osób,  które walczą 
na pierwszej linii z korona-
wirusem – tłumaczy. Innym 
razem wsparł akcję charyta-
tywną na rzecz chorej na raka 
koleżanki z pracy. Przekazał 
swoje produkty na kiermasz, 
dzięki czemu udało się zebrać 
ponad 20 tys. zł. 

Korzystając z okazji Adam 
Zając za naszym pośred-
nictwem życzy czytelnikom 
„Nowin Strzelińskich” oraz 
klientom zdrowych, spokoj-
nych i wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Jakub Olejnik
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Prezes Stowarzyszenia 
„Gramy o Życie” Luca 
Krzysztofczyk opowie-
dział, jakie były początki 
działalności, jak ta ini-
cjatywa rozwijała się 
przez lata oraz planach 
na przyszłość. W przy-
szłym roku GoŻ będzie 
obchodziło jubileusz 
10-lecia.

O początkach
-  Początek  mojego  za-

angażowania w pomoc in-
nym,  jak  to  często  bywa, 
był  spontaniczny.  Sam 
zalążek  działalności  miał 
miejsce w Urzędzie Miasta 
i  Gminy  Strzelin.  Miesz-
kanka  naszej  gminy  przy-
szła  z  prośbą  o  pomoc 
dla  jej,  wówczas  9-letnie-
go  syna,  Dominika,  któ-
ry  chorował  na  białaczkę 
limfoblastyczną  - opisuje 
Luca Krzysztoczyk. - Gmina 
nie może udzielać pomocy 
osobom  fizycznym,  więc 
burmistrz  Dorota  Paw-
nuk  wyszła  z  inicjatywą 
zorganizowania koncertu, 
pikniku  charytatywnego 
połączonego  ze  zbiórką, 
którego  przygotowanie 
powierzyła  mi.  Tak  stwo-
rzyliśmy komitet organiza-
cyjny - razem z Magdaleną 
Siedlarz i Krzysztofem Ro-
ganem.  Udało  się  zebrać 
środki. Myślałem, że nasza 
działalność  się  zakończy. 
Jednak  nasza  akcja  odbiła 
się  szerokim  echem.  Za-
częli  się  zgłaszać  kolejni 
mieszkańcy, z prośbą o po-
moc dla swoich rodzin. Do-
tarło do nas,  że  skala pro-
blemu  jest  duża  i  nie  ma 
sensu powoływać komitetu 

Stoisko Stowarzyszenia „Gramy o życie” tradycyjnie gości na okolicznych jarmarkach

Po odjęciu kosztów utrzy-
mania mieszkania i wykupie-
niu leków kobiecie pozo-
staje 265 zł na przeżycie. 
Mieszkanka jest podopiecz-
ną naszego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, a do jej najpilniejszych, 
zgłoszonych wolontariu-
szom „Szlachetnej Paczki” 
potrzeb należy: zakup ku-
chenki gazowej oraz środki 
czystości i żywność. I wła-

Paczki przygotowane przez urzędników i pracowników jednostek przekazano liderce strzelińskie-
go rejonu Szlachetnej Paczki Marzenie Kowal (po lewej stronie)

Wśród rzeczy, które trafiły do starszej 
i schorowanej mieszkanki naszej gminy 
była kuchenka gazowa

„Gramy o Życie
 - wszystkie ręce 
na pokład” Zebrali niemal 1,5 mln zł

organizacyjnego  na  każ-
dą kolejną  zbiórkę. Trzeba 
było  założyć  coś  trwałego. 
Tak powstało  stowarzysze-
nie „Gramy o Życie”- pod-
sumowuje początki prezes.

O obecnej sytuacji
- Do tej pory zebraliśmy 

niemal 1,5 mln zł. Obecnie 
mamy  47  podopiecznych 
stowarzyszenia,  a  przez 
9  lat  pomogliśmy  69  oso-
bom. Nie ma co ukrywać, 
że  pandemia  ma  duży 
wpływ na nasze funkcjono-
wanie. W  grudniu  organi-
zowaliśmy zbiórki dla dzie-
ci  z  „Przylądka  Nadziei”. 
W  tym  roku  ze  względu 
na obostrzenia pandemicz-
ne, nie ma wstępu do klini-
ki,  więc  zbiórka  nie  była 
organizowana.  COVID-19 
ma  wpływ  na  funkcjono-
wanie stowarzyszenia tak-
że  w  wielu  innych  aspek-
tach.  Nasza  działalność 
w  dużej  mierze  opiera  się 
na współpracy z  instytucja-
mi  kultury.  Wstrzymanie 
ich  działalności  odebrało 
także nam szanse na pozy-
skiwanie środków, a nieste-
ty,  nasi  podopieczni  nadal 
potrzebują  pomocy  przy 
finansowaniu  leczenia.  Ich 
potrzeby  rosną.  Są  także 
nowe  osoby,  które  potrze-
bują  wsparcia  - relacjonuje 
lider stowarzyszenia.

O organizowanych 
akcjach
-  Głównym  naszym 

działaniem  są  licyta-
cje  na  Facebooku,  które 
prowadzimy  niezależnie 
od wszystkiego. Chodzi o: 
„Zacznij  od  dychy”;  „Po-

maganie  przez  czytanie”, 
gdzie  licytujemy  wyłącz-
nie książki oraz „Piątkowy 
sklepik”,  na  którym moż-
na wylicytować w atrakcyj-
nych  cenach  rzeczy,  które 
cieszyły  się  mniejszym 
zainteresowaniem  lub  ich 
wartość  jest  mniejsza  niż 
10  zł,  od  których  zaczy-
namy  licytacje w  „Zacznij 
od  dychy”.  Oprócz  tego, 
jak  to  tylko  jest  możliwe, 
staramy  się  uczestniczyć 
w  różnego  rodzaju  im-
prezach  z  naszym  Kołem 
Fortuny,  gdzie  dzieciaki, 
za  symboliczne  5  zł  kręcą 
kołem i wybierają interesu-
jące je rzeczy.
W  tym  miejscu  chciał-

bym  bardzo  podziękować 
osobom,  które  współtwo-
rzą  GoŻ,  czy  to  biorąc 
udział  w  akcjach  i  licyta-
cjach,  czy  też przekazując 
fanty,  piekąc  ciasta,  czy 
wspierając  nas  dobrym 
słowem,  udostępniając, 
czy  lajkując  nasze  posty. 
Mam  nadzieję,  że  zosta-
niecie z nami na kolejne 
lata - podkreśla szef  GoŻ.

O planach na 10. rocznicę 
- Planów na przyszły  rok 

jest naprawdę sporo. Chce-
my, aby cały 2022 r. był na-
szego jubileuszu. Od stycz-
nia  zaczynamy  z  petardą. 
Chciałbym, aby każdy mie-
siąc  był  pod  patronatem 
jakiejś  akcji.  W  styczniu 
powraca akcja, którą już kie-
dyś mieliśmy, czyli „Puszka 
Życia”.  Gożomaniacy,  któ-
rzy  śledzą  nasze  działania 
od  samego  początku,  będą 
wiedzieć,  co  to  za  akcja. 
A  te  osoby,  które  dopiero 

zaczynają  interesować  się 
naszą  działalnością,  zachę-
camy  do  śledzenia  nasze-
go  profilu  facebookowego 
- opisuje prezes. 10-lecie jest 
świetną okazją, żeby powrócić 
z niektórymi wydarzeniami. - 
Na pewno pojawi się „Strze-
lin Express”. Będzie  to  już 
6. edycja, tym razem w nie-
co odmienionej formie. Jaka 
będzie  ostatecznie  nazwa 
i formuła wyścigu, to też zo-
stawiamy jako niespodzian-
kę.   Natomiast  nową  akcją 
będzie „Noś się  jak gwiaz-
da”,  gdzie  będzie  można 
licytować koszulki podpisa-
ne przez znane osoby.  Jako 
pierwszy naszą akcję wsparł 
Marek  Piekarczyk,  polski 
wokalista,  znany  z  wystę-
pów  z  zespołem TSA,  któ-
rego  młodsi  Gożomaniacy 
mogą  kojarzyć  z  występów 
w  roli  jurora  w  programie 
„The  Voice  of   Poland”. 

O  innych  gwiazdach  do-
wiecie  się  niebawem,  ale 
zapewniam,  że  będzie  ich 
sporo. Mam nadzieję, że bę-
dziecie śledzić nasze działa-
nia w napięciu - zachęca Luca 
Krzysztofczyk.

Potrzebują wsparcia
-  Bardzo  zachęcam 

do działania w ramach wo-
lontariatu, ponieważ to jest 
największa  bolączka, 
z którą mierzymy się w na-
szej działalności. Zdaję so-
bie sprawę, że każdy z nas 
ma swoje życie i potrzebu-
je mieć też czas wolny dla 
siebie  i  rodziny.  Sam  tego 
doświadczyłem,  odcho-
dząc w pewnym momencie 
z „Gramy o Życie”. Poczu-
łem, że dałem już z siebie 
wszystko, natomiast sy-
tuacja  wymagała  mojego 
powrotu  i  działam  dalej. 
Potrzebujemy  osób,  które 

będą nas wspierać nie  tyl-
ko  w  akcjach,  ale  też  ta-
kich, które poświęcą 2 go-
dziny  (nie  każdego  dnia), 
tak  aby,  siedziba  była 
otwarta codziennie  i moż-
na  było  wydawać  wylicy-
towane fanty. Nie stać nas 
na  zatrudnienie  stażysty, 
gdyż po okresie, w którym 
jest  on  opłacany  ze  środ-
ków  urzędu  pracy,  jeste-
śmy zobligowani zatrudnić 
go na 3 miesiące, na co nie 
mamy środków. Wszystkie 
pieniądze,  które  pozysku-
jemy, przekazujemy na po-
trzeby naszych podopiecz-
nych  oraz  na  utrzymanie 
siedziby.  Dlatego  jeszcze 
raz  zachęcam do  pomocy, 
gdyż  jest  nam ona bardzo 
potrzebna.  Pamiętajcie  – 
„Gramy o życie, wszystkie 
ręce na pokład” - podsumo-
wuje Luca Krzysztofczyk.

Bartosz Ślusarz 

To już kolejna edycja tej ważnej 
i potrzebnej akcji... Pomoc trafiła do naszej mieszkanki

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz podległych lokalnemu samorządo-
wi jednostek organizacyjnych już tradycyjnie dołączyli do ogólnopolskiej akcji świątecz-
nej pomocy pn. „Szlachetna Paczka”. Tym razem ważne i cenne wsparcie otrzymała star-
sza i schorowana mieszkanka Strzelina, która z trudem utrzymuje się z niewielkiej renty.

śnie te wszystkie rzeczy za-
kupiono z pieniędzy zebra-
nych przez burmistrza oraz 
pracowników strzelińskie-
go magistratu i podległych 
gminie jednostek. Wolon-
tariuszom przekazano pięć 
wypełnionych po brzegi 
dużych pudełek, w których 
znalazło się m.in. wiele 
produktów żywnościowych 
z długim terminem przy-
datności do spożycia oraz 

środki czystości. Zakupiona 
w jednym ze strzelińskich 
sklepów AGD kuchenka 
gazowa została dostarczo-
na bezpośrednio do naszej 
mieszkanki, a urządzenie 
zamontował profesjonalny 
monter. Dodajmy, że zbiórkę 
w magistracie koordynowała 
pracownica urzędu Justyna 
Sziller, a strzeliński sztab 
„Szlachetnej Paczki” prze-
kazał w tym roku wsparcie 

dla ok. 40 potrzebujących 
rodzin. Większość z nich 
mieszka na terenie miasta 

i gminy Strzelin. Więcej o akcji 
„Szlachetna Paczka” przeczy-

tacie w tekście na stronie 12.
RED
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Z życia sołectw

Na łamach „Nowin Strzelińskich” sukcesywnie pre-
zentujemy sołectwa gminy Strzelin. Tym razem od-
wiedziliśmy Nowolesie. Sołtysem od ponad 10 lat jest 
Krystyna Kargul. Miejscowość zamieszkuje ok. 180 
osób. Choć Nowolesie oddalone jest o kilkanaście kilo-
metrów od Strzelina, to w sołectwie przybywa nowych 
zabudowań. –  Mamy  bardzo  ładną  okolice.  Bli-
skość lasu i spokój zachęca do budowania domów. 
Sprowadzają się do nas osoby z Wrocławia i okolic 
– zaznacza sołtys Krystyna Kargul. 

Mieszkańcy chętnie integrują się podczas różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych. Mimo pandemii ko-
ronawirusa udało się w tym roku zorganizować kilka imprez. –  Przed wakacjami 
na  boisku  sportowym odbyło  się  spotkanie  dla  dzieci. W  czerwcu  natomiast 
zorganizowaliśmy piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Oprócz muzy-
ki, zabaw, jedzenia, dzieci mogły zobaczyć spektakl teatru lalek. We wrześniu 
natomiast bawiliśmy się na dożynkach sołeckich, a na początku grudnia odbyło 
się spotkanie ze Św. Mikołajem. Planowaliśmy jeszcze spotkanie opłatkowe, ale 
ze względu kolejną falę koronawirusa zrezygnowaliśmy z tego wydarzenia – wy-
jaśnia sołtys. Przed pandemią mieszkańcy chętnie korzystali z wycieczek. Starsi miesz-
kańcy zwiedzili m.in. Kudowę-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanicę-Zdrój, a młodsi bawili 
się w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. – Jak sytuacja pandemiczna pozwoli 
to wrócimy do organizacji wycieczek. Dolny Śląsk ma jeszcze sporo atrakcyj-
nych miejsc, które będziemy chcieli zwiedzić – podkreśla Kargul. 

Fundusz sołecki podzielony 
W bieżącym roku mieszkańcy mieli do dyspozycji nieco ponad 17 tys. zł z funduszu 

sołeckiego. Najwięcej, bo 5 tys. zł przeznaczono na zakup bramek na boisko sporto-
we. – Było to bardzo ważne, ponieważ stare bramki miały już ponad 20 lat. Nie 
były stabilne, przez co stwarzały niebezpieczeństwo. Młodzież chętnie korzysta 
z boiska, dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę bramek – przyznaje sołtys. Re-
gularnie mieszkańcy przeznaczają pieniądze na doposażenie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nowolesiu. W tym roku przekazano jednostce 4 tys. zł, za które kupiono hełmy 
i buty dla strażaków. W sołeckich wydatkach znalazło się również 2200 zł na remont 
wejścia do biblioteki. – Chodziło o montaż barierki przy schodach. Dzięki temu 
wejście do budynku jest bezpieczniejsze – podkreśla. Wyodrębniono również 2500 
zł na doposażenie świetlicy. – Kupiliśmy trzy stoły i sześć krzeseł, ponieważ część 
mebli się zużyła – wyjaśnia. W tegorocznych wydatkach znalazły się również ponad 2 
tys. zł na działalność kulturalno-integracyjną, utrzymanie zieleni (600 zł) oraz koszenie 
boiska (1400 zł). – Dołożyliśmy pieniądze do remontu przystanku autobusowego. 
Mieliśmy problem, bo często stała tam woda. Przystanek wymagał również od-
świeżenia. Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strze-
linie wyremontowali go i teraz spełnia swoją funkcję – zaznacza. – Z sołeckich 
środków kupiliśmy również dwa kosze na śmieci i ławki, które zamontowaliśmy 
przy przystankach autobusowych – dodaje. Ważną kwestią był także remont frag-
mentu drogi gminnej nieopodal kościoła. – Droga była mocno zniszczona, a po-
ruszenie nią kłopotliwe. W tej części Nowolesia mieszkają rodziny z dziećmi 
i starsze osoby. Udało się poprawić dojazd do ich posesji. Część środków na re-
mont pochodził z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego, a pozostałe pieniądze 
zainwestowała gmina Strzelin – dodaje. 

Niedawno podczas spotkania sołeckiego mieszkańcy zaplanowali budżet na przyszły 
rok. Tym razem, w ramach funduszu sołeckiego, do dyspozycji mieli nieco ponad 19 tys. 
zł. Tradycyjnie 4 tys. zł przeznaczono na doposażenie OSP w Nowolesiu. Sporą kwotę, 
gdyż ponad 4 tys. zł mieszkańcy zaplanowali na poprawę wizerunku wsi. – Chcemy 
kupić sześć dużych donic na kwiaty. Po dwie umieścimy: przy przystanku auto-
busowym, świetlicy oraz boisku – doprecyzowuje. W sołeckim budżecie znalazły się 
także 3 tys. zł na zakup zestawów biesiadnych (ławostołów). Na działalność kulturalno-
-rozrywkową przeznaczono 1700 zł, natomiast na koszenie boiska 1300 zł. Mieszkań-

Krystyna Kargul pełni funkcję sołtysa Nowolesia już ponad 10 lat

Wyróżnia ich spokój, szczycą się sanktuarium
Choć to  nieduże sołectwo, ma wiele 
do  zaoferowania. Dzięki sanktuarium 
to  miejsce odwiedza tysiące pielgrzy-
mów, a  cisza i  bliskość lasu zachęca 
do  osiedlania się. Niedawno rozdyspo-
nowano budżet sołecki na przyszły rok. 
Co  się w  nim znalazło, a  na  jakie pilne 
inwestycje mieszkańcy czekają? 

cy zdecydowali również o przekazaniu 1500 zł na zakup 
książek do filii biblioteki. Wyodrębniono również 1000 
zł na wykonanie zadaszenia przy świetlicy. – Do budyn-
ku prowadzą murowane schody. Po opadach desz-
czu lub śniegu przed samym wejściem do świetlicy 
jest  bardzo  ślisko.  Chcemy  poprawić  bezpieczeń-
stwo, dlatego chcemy zamontować malutki daszek 
bezpośrednio nad wejściem – przyznaje. W sołeckim 
budżecie znalazło się również 1500 zł na utrzymanie 
zieleni. – Musimy poprawić stan ławek wioskowych, 
ponieważ trzeba je zaimpregnować i uzupełnić bra-
kujące  deski  – zaznacza. Kolejnym wydatkiem w ra-
mach funduszu sołeckiego jest zakup tłucznia na remont 
drogi gminnej. Na ten cel wyodrębniono 1000 zł. – Przy 
przystanku autobusowym znajdującym się naprze-
ciwko świetlicy jest niecka, w której zbiera się woda. 
W deszczowe dni robi się tam błoto, na co narzeka-
ją pasażerowie autobusów. Przydałoby się poprawić 
to miejsce – przyznaje. 

Jak podkreśla sołtys Krystyna Kargul, bardzo ważną 
kwestią dla mieszkańców jest budowa toalety w świetlicy 
wiejskiej. – Jest to bardzo pilna potrzeba. Mamy na-

dzieję, że w najbliższym czasie uda się zrealizować tę inwestycję – przyznaje. 
Wśród wioskowych potrzeb sołtys wymienia także zakup blaszanego garażu na na-
rzędzia, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont drogi powiatowej 
przebiegającej przez wieś. 

Warto podkreślić, że w Nowolesiu działa filia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Strzelinie. Mieści się przy świetlicy. Dawniej w gminie Strzelin funkcjonowało 
aż dziewięć takich bibliotek, obecnie została tylko jedna. – Z naszej filii chętnie ko-
rzystają nie tylko mieszkańcy Nowolesia, ale także okolicznych wsi – informu-
je. – Bibliotekarka raz w tygodniu, w środy, rozwozi mieszkańcom do domów 
wypożyczane książki. Wiele osób korzysta z tej możliwości – dodaje. W bibliotece 
organizowanych jest również wiele wydarzeń, m.in. konkursy, zabawy, spotkania itp. 
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-18.  

Opisując sołectwo nie sposób nie wspomnieć o Sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej w Nowolesiu. Przypomnijmy, że niedawno decyzją Arcybiskupa, Metropolity 
Wrocławskiego, nowoleskie sanktuarium uzyskało status diecezjalnego (wcześniej 
było diakonalne). To istotne zwiększenie rangi i znaczenia tego religijnego ośrodka. 
Warto podkreślić, że sanktuarium co roku odwiedza tysiące pielgrzymów. – Bardzo 
cieszymy się, że funkcjonuje u nas sanktuarium. To nasza wizytówka. Trzeba 
też podkreślić, że w kościele w ostatnim czasie przeprowadzanych jest sporo 
remontów – przyznaje Krystyna Kargul. W ubiegłym roku zmienił się proboszcz 
parafii św. Marcina w Nowolesiu, do którego należy sanktuarium. Obecnie parafią 
zarządza ks. Janusz Prejzner. 

W Nowolesiu funkcjonuje również Ochotnicza Straż Pożarna. Należy do niej 23 dru-
hów. W jednostce jako jedynej w regionie działa sekcja ratownictwa wodnego. Ochotni-
cy posiadają specjalistyczne urządzenia, m.in. dwa pontony, sprzęt do nurkowania, łódź 
do ratownictwa na lodzie. Ponadto na wyposażeniu strażacy mają m.in. defibrylator. 
To urządzenie, które jest pomocne w udzielaniu pierwszej pomocy. Wykrywa zagraża-
jący życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór) i umożliwia mu powrót do nor-
malnej, regularnej pracy. 

Jakub Olejnik 
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Specjalistką,  która  bę-
dzie dzielić się z państwem 
wiedzą  będzie  Katarzyna 
Gdula  z  KGway  Pracow-
ni  Rozwoju  Osobistego. 
Z  wykształcenia  psycho-
lożka,  interwentka  kryzy-
sowa,  instruktorka  sportu, 
obecnie  przygotowuje  się 
do nowej roli - nauczy-
cielki  jogi.  W  pierwszym 
z  serii  artykułów poruszy-
my temat stresu, który nie-
odzownie  towarzyszy  każ-
demu z nas,  a  ze względu 
na swoje natężenie, potrafi 
mieć  destrukcyjny  wpływ 
na naszą codzienność. 

Chcę podkreślić, że temat 
zdrowia psychicznego dotyczy 
każdego z nas - bez względu 
na wiek, płeć, pochodzenie, wy-
znanie, poglądy itp. Zdrowie psy-
chiczne jest tak samo ważne jak 
zdrowie fizyczne. Dbajmy więc 
o jedno i o drugie. Stres towa-
rzyszy nam od zawsze. Owiany 
jest raczej złą sławą, gdyż dłu-
go występujący, może negatywnie 
wpływać na organizm i funkcjo-
nowanie człowieka, powodując 
spadek odporności, pogorszenie 
zdrowia, trudności w relacjach, 
pracy, szkole... Na wstępie war-
to zaznaczyć, że stres ma też 
kilka „jasnych” stron. Może 
działać motywująco, a także 
niesie informację, że dana sy-
tuacja jest dla nas ważna albo 

Kącik psychologiczny – stresZbagatelizowanie objawów może 
doprowadzić do różnych chorób
W „Nowinach Strzelińskich” rozpoczynamy nowy cykl artykułów obejmujący zagadnienia 
z zakresu psychologii, psychoedukacji, szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. 

zagrażająca naszemu zdrowiu 
lub życiu. Stres to mechanizm 
fizjologiczny, związany z tym 
jak funkcjonuje nasze ciało. 
Aby jak najlepiej poradzić so-
bie z wyzwaniami dnia codzien-
nego i sytuacjami stresowymi, 
organizm zaczyna się mobili-
zować i przełącza się w jeden 
z trzech trybów: walki, ucieczki 
lub zamrożenia. Uruchamia 
się mechanizm hormonalny 
i nerwowy, pojawia się gotowość 
do działania i wzmożona ak-
tywność mięśniowa. Stres określa 
zatem relację pomiędzy jednost-
ką a otoczeniem, która oceniona 
jest przez osobę jako obciążająca 
lub przekraczająca jej zasoby 

oraz zagrażająca do-
brostanowi. 

Będąc w stresie do-
chodzi do zaburzenia 
naszej równowagi, czyli 
homeostazy. Organizm 
człowieka ma określo-
ny poziom parametrów 
fizjologicznych (np. 
temperatury ciała czy 
ciśnienia krwi) i za-
wsze dąży do przy-
wrócenia równowagi, 
a więc do tego, aby 
wskaźniki fizjologiczne 
były na optymalnym 
poziomie. Jeśli jednak 
stresory (czyli wszystko 
w świecie zewnętrznym, 
co powoduje że rów-

nowaga zostaje zachwiana) 
utrzymują się zbyt długo i nie 
stosujemy żadnej strategii za-
radczej - wówczas mogą pojawić 
się choroby lub inne dolegliwości 
obniżające jakość życia. Stres 
można porównać do prądu - 
niby go nie widać, ale jak kop-
nie, to na pewno poczujemy.

Warto zatem stosować me-
tody i strategie, które pomogą 
nam zachować lub przywracać 
równowagę. Choć każdy z nas 
doświadcza stresu (w mniejszym 

lub większym stopniu), to jedno-
cześnie każdy z nas jest zupełnie 
inny. Dlatego zarówno reakcje 
na stres, jak i sposoby radze-
nia sobie z nim są różne dla 
każdego. Nie ma jednej recepty 
„na wszystko dla wszystkich". 

Lista objawów związanych 
ze stresem jest długa. Oto kilka 
z nich: bóle mięśni, płytki i przy-
spieszony oddech, zmęczenie, bóle 
głowy, migreny, napięcia w ciele, 
obniżona odporność, zaburzenia 
apetytu (brak lub nadmierny), 
gonitwa myśli, niepokój, obni-
żony nastrój, problemy ze snem, 
trudności w koncentracji, brak 
siły i motywacji, bóle brzucha, 
nerwowość i trudności w kontro-
lowaniu emocji.

W momencie, gdy stres wy-
stępuje zbyt długo i zbagateli-
zujemy pierwsze objawy, mogą 
w konsekwencji pojawić się 
różne choroby. Depresja, stany 
lękowe, choroby serca, choroby 
związane z układem pokarmo-
wym, oddechowym, częste prze-
ziębienia, wypalenie zawodowe.

Warto zaznaczyć, że nie jest 
możliwe, aby całkowicie pozbyć 
się stresu ze swojego życia. Ale 
jest jak najbardziej możliwe 
i wręcz wskazane, aby stoso-

wać metody, które pozwolą nam 
obniżyć poziom stresu i redu-
kować jego negatywne konse-
kwencje. Tym samym przecho-
dzimy do najprzyjemniejszej 
części tego tekstu, a mianowicie 
do pomysłów i sposobów, jak 
możemy sobie radzić ze stresem. 
Do podstawowych metod zali-
czamy oczywiście umiarkowa-
ną aktywność fizyczną. Może 
to być spacer, rower, gimnasty-
ka, fitness, pilates, joga, siłow-
nia, pływanie, ale też sponta-
niczna aktywność, taka jak 
wybór schodów zamiast windy, 
czy zaparkowanie kawałek 
dalej od miejsca docelowego, aby 
resztę drogi pokonać pieszo. 
Aktywności fizycznej często 
sprzyja nawiązywanie nowych 
relacji, a budowanie znajomości, 
które mogą być dla nas wspar-
ciem jest jednym z ważniejszych 
aspektów w trosce o zdrowie 
psychiczne. Równie ważna jest 
zbilansowana dieta oraz odpo-
wiednie nawodnienie, z których 
organizm będzie mógł czerpać 
składniki odżywcze niezbęd-
ne do prawidłowego rozwoju 
i funkcjonowania. Ponadcza-
sowym sposobem na redukcję 
stresu jest kontakt z naturą. 
My, mieszkańcy Strzelina 
i okolic mamy ogromne szczę-
ście, ponieważ jesteśmy otoczeni 
pięknymi terenami i widoka-
mi, z których możemy czerpać 

mnóstwo spokoju i przyjemności 
- mamy parki, lasy, wzgórza 
na wyciągnięcie ręki (a raczej 
nogi). Kolejnym istotnym ele-
mentem jest zachowanie w życiu 
balansu między pracą i ży-
ciem prywatnym, wyznaczanie 
priorytetów w taki sposób, aby 
na liście rzeczy do zrobienia 
znalazł się również odpoczynek 
i miejsce na pielęgnowanie hob-
by. W walce ze stresem coraz 
więcej mówi się o technikach 
uważności w życiu codzien-
nym (ang. Mindfulness) oraz 
o świadomym oddechu, który 
ma ogromną moc regulowania 
naszego układu nerwowego, 
a także o odpowiedniej higienie 
snu. Bardzo modne stały się 
również techniki i rytuały typu 
„self-care”, typu kąpiele relak-
sacyjne, aromaterapia (olejki, 
kadzidła, świece), medytacje, 
muzyka relaksacyjna, masa-
że. Żyjąc w zawrotnym tempie 
dzisiejszych czasów, nietrudno 
o to, aby równowaga została 
zachwiana. Kiedy czujemy, 
że sami nie dajemy sobie rady 
ze stresem - zachęcam do ko-
rzystania z pomocy specjalistów 
- psychologów, coachów, tera-
peutów, lekarzy psychiatrów. 
Chciałabym podkreślić raz 
jeszcze: zdrowie psychiczne jest 
tak samo ważne, jak zdrowie 
fizyczne. Dbajmy o nie!

RED

 Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwoju Osobistego 
opowiedziała o stresie i związanych z nim zagrożeniach
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Młodzi, zdolni mieszkańcy naszego miasta i gminy tworzą komiks o hi-
storii i legendach Strzelina. Z perspektywy dwumiesięcznej pracy można 
powiedzieć, że pomysł był „strzałem w dziesiątkę”. Ilustratorzy bardzo 
zaangażowali się w projekt, co ma odzwierciedlenie w dotychczas rozry-

sowanych historiach. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, iż nasza czternastka pracuje pod okiem fachowca – zna-
nego twórcy komiksu Szymona Teluka. Młodzi artyści, czerpiąc z wiedzy i do-
świadczenia Szymona, poszerzają swoje umiejętności o odpowiedni warsztat 
pracy, który przy tworzeniu komiksu jest wręcz niezbędny. - To także mnóstwo 
praktycznych ćwiczeń – od poznania  legend,  rozrysowania „drabinek”, 
planowania kadrów – aż po rozrysowanie historii i wprowadzenie tekstu. 
Legenda o smoku, diable z Raduni, mrożące krew w żyłach opowieści 
o Czirnach, a także dużo humoru w każdej opowieści nie pozwolą się nu-
dzić tym, którzy niedługo sięgną po komiks. Zostanie wydany już w przy-
szłym roku – opowiada opiekun grupy komiksowej Karolina Stępień. 

RED
 Zajęcia prowadzone są pod okiem znanego twórcy komiksu Szymona Teluka Ilustratorzy bardzo zaangażowali się w projekt

Album ocalić 
od zapomnienia

W ramach Kulturalnego Budzika strzelińska biblioteka 
przygotowuje album „Ocalić od zapomnienia” ze zdjęcia-
mi mieszkańców Strzelina po 1945 roku (do roku 1980). 
Dzięki mieszkańcom naszego miasta do albumu dociera 
coraz więcej zdjęć. Są to fotografie Strzelina z lat 1945 – 
1980. - Zdjęcia są często zaskakujące i stanowią same 
w sobie pretekst do niesamowitych opowieści. Zespół przygotowujący album jest bardzo 
duży. To lokalni pasjonaci, a także czytelnicy naszej biblioteki. Zdjęcia będą opatrzone 
komentarzem historyka Jacka Dziedzińskiego, a sam album wydamy w przyszłym roku. 
Do naszej biblioteki dotarło już tak wiele ciekawych zdjęć z pierwszych lat powojennego 
Strzelina, że postanowiliśmy poświęcić im wystawę. Można zobaczyć ją w holu naszej bi-
blioteki. Widzimy, jak czytelnicy rozpoznają swoich bliskich na fotografiach, a najmłodsi 
poznają historię swojego miasta – opowiada opiekun projektu Iwona Błahuta.

Strzelińska biblioteka wciąż czeka na zdjęcia. Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki, gdzie zrobią 
ich skany. Można też przesłać opisane fotografie do albumu na adres: bpdyrektor@strzelin.pl. Ten 
album będzie wspaniałą pamiątką dla mieszkańców. Zdjęcia można dostarczać do końca stycznia.

RED  Część zdjęć, które znajdą się w albumie można już podziwiać w holu strzelińskiej biblioteki

To jedno ze zdjęć, które trafi do albumu (nadesłane 
przez Janinę Oczachowskąj)

Podsumowanie działań Kulturalnego Budzika

Komiks o Strzelinie coraz bliżej…

LOKALNIE I Z PASJĄ
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie realizuje projekt pn. „Kulturalny Budzik w Strzelinie”. 

- Realizacja projektu dała nam wszystkim możliwość współpracy ze  wspaniałymi osobami, które przepro-
wadziły warsztaty w  ramach projektu, jak również poznania osób, które aktywnie w  nich uczestniczyły – 
opowiada Katarzyna Jurek, opiekun projektu Lokalnie i z pasją. - Współpracujemy ze Stowarzyszeniem św. 
Celestyna w Mikoszowie, Uniwersytetem Dziecięcym ze Strzelina, Uniwersytetem III wieku. Program naszych 
zajęć obejmował warsztaty wyjazdowe i  zajęcia przeprowadzone w  bibliotece. Kierujemy je do  seniorów, 
dzieci i młodzieży szkolnej naszego powiatu – tłumaczy.
Warsztaty świąteczne, „lalki motanki”, papierowe serca i koszyczki, scrapbooking, zajęcia dogoterapii z panią 
Magdą i jej towarzyszką Grace (Flat Coated Retriever), dostarczyły mnóstwa pozytywnych wrażeń seniorom, 
dzieciom i  młodzieży. Najwięcej wrażeń młodym uczestnikom dostarczyły spektakularne wybuchy wulka-
nów i obserwacje mikroskopowe.

- Dzięki instruktorom, przepełnionym miłością do pasji, mieliśmy okazję  przeprowadzić bardzo ciekawe 
i inspirujące zajęcia dla naszych mieszkańców. Nie możemy się doczekać warsztatów w przyszłym roku – koń-
czy Katarzyna Jurek. 

RED

ANDRZEJKOWO I CHARYTATYWNIE
We wtorek, 30 listopada w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert 

andrzejkowy zespołu The Beatlman. Była to kolejna z organizowanych imprez w ostatnim czasie, 
która przyciągnęła wielu odbiorców. Publiczność żywiołowo reagowała na kolejne utwory,  które 
odgrywał zespół, a wejściówki na to wydarzenie rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. 

Mieszkańcy po raz kolejny otworzyli swoje serca. Tradycją już stało się, że Strzeliński Ośro-
dek Kultury wydarzenia 
sceniczne łączy z różnego 
rodzaju zbiórkami i akcjami 
charytatywnymi. Tym razem 
w holu SOK odbył się kier-
masz ciast, z którego pienią-
dze zostały przekazane na le-
czenie Grzegorza Powąski 
z Mikoszowa, który walczy 
z glejakiem. Ciasta wykupio-
no do ostatniego kawałka. 

SOK

Na widowni zasiadła spora grupa osób

 Na scenie wystąpił zespół The Beatlman
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ĆWICZĄ JOGĘ 
Każde cotygodniowe spotkanie 

w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 
członkinie miejscowego Stowarzyszenia 
Seniorów „Słoneczna Droga” zaczynają 
ćwiczeniami jogi. Dzięki temu redukują 
stres i wyciszają system nerwowy. Joga 
pomaga im radzić sobie z trudnościami 
dnia codziennego, dolegliwościami ciała 
i umysłu. Ćwiczenia prowadzi członkini 
Renata Niemierowska, a podczas jej nie-
obecności Krystyna Zakrawacz.

RED

Seniorzy ze Stowarzyszenia „Słoneczna Droga” w Białym Kościele biorą udział w ćwiczeniach jogi

Warsztaty kulinarne dla seniorów
26 listopada delegacja seniorów ze strzelińskiego Związku Emerytów i Ren-

cistów, wzięła udział w warsztatach kulinarnych w Bytniku. Jak poinformował 
jeden z uczestników Wiesław Makocki, planowane są jeszcze cztery takie wy-
jazdy. Było smacznie, wesoło i przyjemnie, a na stole pojawiło się wiele różnych 
smakołyków, przygotowanych przez zebranych. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, a seniorzy z gminy Strzelin wyrażają chęć dalszego udziału w tego 
typu przedsięwzięciach. 

RED  Seniorzy z gminy Strzelin wzięli udział w warsztatach kulinarnych

Mityczny obraz kobiecości 
W środę, 24 listopada w sali 

widowiskowej Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury odbył się 
spektakl pt. „Mięso” w re-
żyserii Jacka Wilantewicza. 
W głównej roli wystąpiła 
Tamara Yelchaninova, która 
swoją grą aktorską wzbudziła 
wiele emocji wśród widowni 
zgromadzonej w SOK. Jak 
mówią sami twórcy, „Mięso” 
to awangarda, eksperyment, 
alchemia. Pierwszy Manifest Teatru Metamorfoz, pierwszy nieuświa-
domiony wcześniej obraz świata symboli, snów i archetypów. To mi-
tyczny obraz kobiecości wyjącej z samych trzewi o prawo do istnie-
nia. Kobiecości zaangażowanej i obnażonej, wymykający się poza 
ramy poprawnego dopasowania. 

Ci z państwa, którzy zdecydowali się w tym dniu odwiedzić Strze-
liński Ośrodek Kultury, z pewnością nie żałowali tej decyzji. To był 
prawdziwy emocjonalny rollercoaster w znakomitym wydaniu. 

SOK

W Strzelińskim 
Ośrodku Kultury 
odbył się spektakl 
pt. „Mięso” 
w reżyserii Jacka 
Wilantewicza

Od 1 grudnia przy Strzelińskim 
Ośrodku Kultury działa Teatr Grot, 
który powstał we współpracy z Jac-
kiem Wilantewiczem i Tamarą Yelche-
ninovą. Zajęcia odbywają się w każ-
dą środę od godz. 17:00 do 20:00. 
Uczestnicy podczas warsztatów uczą 
się od podstaw gry aktorskiej, ruchu 
scenicznego, odpowiedniego odde-
chu, panowania nad własnym ciałem 
oraz wiele innych niezbędnych ele-
mentów, potrzebnych do funkcjono-
wania na scenie. Oferta skierowana 
jest do wszystkich, którzy przekroczyli 
15 rok życia. Z pierwszych kilku za-
jęć skorzystała już grupa uczestników, 
która z tygodnia na tydzień się powięk-
sza. Organizatorzy ze Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury dziękują za spore 
zainteresowanie, kolejnym nowym 
projektem, który powstał przy tej jed-
nostce w ostatnim czasie. 

SOK Zajęcia teatru odbywają się w każdą środę od godz. 17 do 20

Olbrychski i Karolak 
na scenie w SOK

„Niespodziewany 
powrót” to spektakl 
teatralny, który swo-
jej premiery nie miał 
jeszcze w Warszawie. 
Tymczasem, 9 grudnia 
w sali widowiskowej 
Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury na scenie 
pojawili się Daniel Ol-
brychski i Tomasz Ka-
rolak. Prawdziwy top 
polskiej sceny teatralnej 
i kwiat polskiego kina.  
Aktorzy zaprezentowali burzliwe relacje syna z ojcem, który po la-
tach postanowił wrócić do swojego potomka, gdyż niespodziewanie 
otrzymał propozycję odegrania roli Leara w jednym z renomowa-
nych teatrów. Tłem dla aktorskich rozterek są skomplikowane relacje 
rodzinne – kłopoty z partnerami, rodzicami i dziećmi, które niezwy-
kle bawią, ale niosą również za sobą wielkie przesłanie. Licznie zgro-
madzona publiczność żywo reagowała na to, co działo się na scenie, 
a na koniec spektaklu aktorzy otrzymali owacje na stojąco. 

Bilety na to wydarzenie cieszyły się wielkim zainteresowaniem i już 
na miesiąc przed jego wystawieniem sprzedano komplet wejściówek. 
Tego dnia, zgodnie z wytycznymi, przed wejściem na salę, widzowie 
oprócz biletu okazywali dokument potwierdzający przyjęcie szczepienia. 
W ten sposób można było zweryfikować, czy zachowane są obowiązują-
ce normy. Wszystko przebiegło sprawnie, a wydarzenie odbyło się zgod-
nie z przepisami i zasadami zachowania bezpieczeństwa. 

SOK

Przy Strzelińskim Ośrodku 
Kultury będzie prowadzony 
Impresariat. Nowy projekt 
będzie rozwijał działalność 
artystyczną, poszerzał ofertę 
kulturalną i promował działal-
ność zespołów ściśle współ-
pracujących ze Strzelińskim 
Ośrodkiem Kultury. Impre-
sariat to nowa szansa roz-
woju dla naszych muzyków 
i promocja Miasta i Gminy 
Strzelin. Oferta, którą tworzy-
my, docelowo ma mieć zasięg 
na całą Polskę. Przygotowuje-
my katalog w formie elektro-
nicznej i graficznej, który ma 
umożliwić naszym zespołom 
pozyskiwanie środków finan-
sowych na rozwój (m.in. za-
kup nowych instrumentów). 
Ważnym elementem dzia-
łalności Impresariatu będą 

Widzowie mieli nie lada okazję zobaczyć spektakl 
przedpremierowo

W rytmie tanga 
W piątek, 10 grudnia odbyło 

się pierwsze spotkanie w ramach 
organizowanego przez Strzeliński 
Ośrodek Kultury kursu tanga ar-
gentyńskiego. Projekt jest skiero-
wany do seniorów z terenu gminy 
Strzelin, którzy poprzez udział 
w zajęciach mają szansę na świet-
ną zabawę, naukę i ruch. Zajęcia 
prowadzą profesjonaliści, Ewa 
Maria i Andrzej Sikorscy, którzy 
tańcem zajmują się od wielu lat. 
Na pierwszym spotkaniu, wszyst-
kich zgromadzonych powitała 
Sylwia Korczyńska p. o. dyrektora 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
oraz koordynator projektu. In-
struktorzy wprowadzili zebranych 
w tematykę tanga argentyńskiego, 
zaprezentowali kilka układów ta-
necznych oraz wyświetlili filmu 
tematycznie związaną z tańcem dla seniorów. 

Organizatorzy cieszą się ze sporego zainteresowania i kolejnych telefo-
nów z zapisami. Zachęcamy pary do dalszych zgłoszeń, pod numerem: 
71 392 15 43. Zajęcia są bezpłatne. O kolejnych spotkaniach będziemy 
informować na bieżąco na łamach „Nowin Strzelińskich” oraz mediach 
społecznościowych. 

SOK

Kurs tanga argentyńskiego skierowany jest 
do seniorów

Impresariat w SOK Nowy projekt dla lokalnych artystów 
formy barterowe, polegające 
na wymianie ofert z ośrodka-
mi kultury działającymi na te-
renie innych gmin. 

W naszym odczuciu, nie-
zwykle ważne jest, aby pro-
mować to, co nasze, szanować 
i doceniać ludzi, z którymi 
się współpracuje. Niezwykle 
rzadkie i unikatowe jest to, 
że ludzie nadal pasjonują się 
grą na żywych instrumen-
tach, poświęcają swój wolny 
czas, w celu rozwoju w tym 
kierunku i niech najlepszym 
przykładem na to będzie 
Strzelińska Orkiestra Dęta 
pod  batutą  pana  Józefa 
Stachowicza, z drugiej stro-
ny mamy młody, charyzma-
tyczny zespół Grand  Blue, 
który warto wspierać na po-

czątku działalności. Jesteśmy 
pod wrażeniem ich zaanga-
żowania, charyzmy i samo-
dyscypliny w tak młodym 
wieku. Zespół spotyka się 
regularnie i rozwija. Na po-
kładzie Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury od ponad 42 lat 
mamy naszego pracownika 
Krisa  Wykę, który ze swo-
ją ofertą dotrze do każdego. 
Od pewnego czasu na scenie 
w sali widowiskowej gości ze-
spół Jacka Kramarza, który 
przy okazji wszelakich świąt 
bawi publiczność. Szeroko 
pojęta współpraca z arty-
stami, którzy chętnie do nas 
przyjeżdżają (Piotr  Pakow-
ski,  Bartosz  Domagała, 
Kamil Wrzos) i chcą wspól-
nie działać na nasz rozwój, 

tylko potwierdza, że warto 
promować to przedsięwzię-
cie. W ofercie Impresariatu 
znajdzie się również duet pod 
nazwą „Solonez” w składzie 
Dj i muzyka na żywo (Jacek 
Kramarz i Damian Serwic-
ki). Chłopaki grają z każdej 
możliwej okazji. 

Najwyższy czas, żeby 
z naszą bogatą ofertą, którą 
mamy do zaproponowania, 
wyjść w Polskę. Zapraszamy 
do czynnego udziału w na-
szym autorskim Impresariacie. 

Zapraszamy wszyst-
kich artystów, którzy chcą 
współtworzyć nasz projekt 
do współpracy. 

Koordynatorem Impresa-
riatu jest Sylwia Korczyńska.

SOK

Ruszył Strzeliński Teatr Grot
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Wiersze o jesieni
W  drugiej połowie listopada w  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 5 w  Strzelinie zorganizowano konkurs pn. 
„Wiersze o  jesieni”. Skierowany był do  uczniów klas I- III. 
W zakres tematyki wchodziły wiersze związane z jesienną 
porą roku, zaczerpnięte z poezji dowolnego autora. Dzieci 
zachwyciły nie tylko piękną recytacją, ale także zdolnością 
zapamiętania bardzo długich wierszy, ciekawą interpretacją 
i  prezencją. Laureata-
mi konkursu zostali 
uczniowie:

z klas pierwszych:
I miejsce - Wojciech Krzywik
II miejsce - Aniela Milewska 
III miejsce - Jakub Markowski 

z klas drugich:
I miejsce – Natalia Ługowska 
II miejsce – Hanna Nowacka 
III miejsce – Wojciech Galiczyński

z klas trzecich:
I miejsce – Lena Musielińska 
II miejsce – Wiktoria Szwajkowska 
III miejsce – Hanna Sziller 

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Organiza-
torkami konkursu były Anna 
Stefanko - Karoń i Agata 
Bernacka.

RED

 Laureaci otrzymali dyplomy

Rozległą wiedzą 
o historii i teraź-
niejszości Strzelina 
oraz ziemi strzelińskiej musieli się wykazać uczestnicy konkursu zorganizowanego w środę, 1 grud-
nia z okazji uczczenia 729. rocznicy uzyskania praw miejskich.

W konkursie, przygotowanym przez strzeliński magistrat oraz 
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzelinie im. Ks. Jana 
Twardowskiego, wzięło udział 16 uczniów szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminny samorząd. Musieli zmierzyć się z 30 
pytaniami dotyczącymi nie tylko dziejów miasta, ale także bieżących 
spraw związanych m.in. z lokalnym samorządem oraz strzeliński-
mi przedsiębiorstwami. Najlepiej z tym wyzwaniem poradzili sobie 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie, którzy całkowi-
cie zdominowali konkursowe podium. Najlepszy wynik osiągnęła 
Martyna Kuriata, a drugie miejsce przypadło Michałowi Hewko. 

Na trzecim miej-
scu uplasowały się 
ex aequo - Mar-
ta Kuriata i Lena 
Malawska. 

Gratulujemy. 

Organizatorzy 
oczywiście zadbali 

o nagrody i pa-
miątkowe dyplomy, 

które wręczyli 
uczestnikom kon-
kursu - burmistrz 

Dorota Pawnuk 
oraz dyrektor 

biblioteki Tomasz 
Duszyński.

RED

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących 
naszego miasta

 Oto laureaci konkursu

KONKURS WIEDZY O STRZELINIE 
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 Dzieci otrzymały odblaski i lizaki odblaskowe

W Głębokiej świecili przykładem
W czwartek, 2 grudnia w Głębokiej odbyło się spotkanie, którego celem było przekonanie 
dzieci i młodzieży do używania elementów odblaskowych. 

Do akcji pn. 
„Bądź widoczny 
po zmierzchu – 
świeć przykładem” 
została zaproszona 
burmistrz Doro-
ta Pawnuk, która 
wręczyła dzieciom 
i młodzieży opaski 
i lizaki odblaskowe.

Na zaproszenie 
sołtysa Głębokiej 
Izabeli Świgul-

skiej na spotkanie przybyli 
również policjanci ze strze-
lińskiej komendy. Funkcjona-
riuszki tłumaczyły dzieciom, 
że po zmroku pieszy, który ma 
na sobie ubranie w kolorach 
szaro-czarnych i nie posiada 
na odzieży elementów odbla-
skowych, jest widziany przez 
kierującego pojazdem z od-
ległości zaledwie 40 metrów. 
Wystarczy założyć choćby 
opaskę odblaskową, aby być 

widocznym z odległości 150 
metrów. Dzieci wysłuchały 
również prelekcji o zachowa-
niu ostrożności na drodze. 
Przeprowadzono także ćwi-
czenia bezpiecznego porusza-
nia się w terenie i po przejściu 
dla pieszych. Przypomniano, 
że każdy pieszy poruszający 
się po zmierzchu, po drodze 
poza obszarem zabudowa-
nym, ma obowiązek używania 
elementów odblaskowych. 

Warto je mieć jednak zawsze 
w okresie jesienno-zimowym. 
- Dziękuję serdecznie pani 
burmistrz  oraz  strzeliń-
skiej  policji  za  wsparcie 
w  tym  projekcie,  a  także 
mieszkańcom  za  liczne 
przybycie  i  uczestnictwo 

w  spotkaniu. Podziękowa-
nia należą się również Vio-
letcie Wutzke i Annie Jucha 
za  pomoc  w  przygotowa-
niu poczęstunku – napisała 
na profilu facebookowym soł-
tys Izabela Świgulska. 

RED
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ZAGRALI W GRĘ MIEJSKĄ 
Na początku 

grudnia uczniowie 
Publicznej Szko-
ły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie 
uczestniczyli w grze 
miejskiej zorgani-
zowanej w ramach 
programu pn. „Cze-
sko-polska droga 
współpracy“, który 
współfinansowa-
ny jest ze środków 
EFRR oraz budżetu 
państwa za pośred-
nictwem Euroregio-
nu Glacensis. Część 
zadań uczniowie 
mieli do wykonania 
w strzelińskim Cen-
trum Informacji Turystycznej, gdzie poznali grę miejską „Znajdź strzeliński granit”, która jest 
dostępna w naszym parku skalnym zlokalizowanym tuż przy dworcu PKP. Przy okazji uczest-
nicy mieli okazję zobaczyć pomnik strzelińskiego górnika, który również znajduje się w parku 
skalnym i jest jednym z 8 tego typu obiektów zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Po wizycie w parku skalnym, uczestnicy rozwiązali krótki test, który był pretekstem do roz-
mowy o ciekawostkach dot. gminy Strzelin. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w lekcji rysun-
ku w Galerii Skalnej oraz wykonali zdjęcia strzelińskich obiektów z naszego lokalnego granitu.
- Myślę, że miło spędziliśmy razem czas. Uczniowie zainteresowali się jeszcze bar-

dziej miastem. Pytania do testu były sformułowane w podchwytliwy sposób, co powo-
dowało duże natężenie dyskusji i pozwoliło na spojrzenie z innej perspektywy na mia-
sto i gminę - podsumowuje Bartosz Ślusaraz, pracownik CIT.

RED

Z podchwytliwymi pytaniami zmierzyli się uczniowie PSP nr 5 w Strzelinie

Konkurs poetycki 
rozstrzygnięty 

Poznaliśmy  zwycięzców 
konkursu poetyckiego pt. 
„Strzelin - moje miasto", or-
ganizowanego przez Cen-
trum Informacji Turystycznej 
z okazji 729. rocznicy nadania 
praw miejskich Strzelinowi.

Wiersze do konkursu zgło-
siły trzy osoby i wszystkie 
zostały nagrodzone. Laureat-
kami zostały: Oliwia Kałuża, 
Urszula Krzyżanowska w ka-
tegorii dzieci oraz Katarzyna 
Siewicka wśród dorosłych.
- Okazało się, że w przy-

padku  napisania wiersza, 
poprzeczka  została  po-
stawiona  dużo wyżej,  niż 
przy wcześniejszych  kon-
kursach,  stąd  zgłosiły  się 
tylko  trzy  osoby.  Z  tego 
względu  doceniliśmy  za-
angażowanie  i  nagrodzili-
śmy  wszystkich.  Wiersze 
są  dostępne  na  naszym 
profilu na Facebooku. Za-
chęcam  do  przeczytania 
i do udziału w następnych 
konkursach  -  opisuje Bar-
tosz Ślusarz, pracownik CIT.

RED

Obóz kadry polski 
i zwycięstwo 

Mike Drużga ze strzelińskiego klubu MD Boxing Club został po-
wołany na obóz kadry polski kadetów i juniorów w Białymstoku. 
Obóz zaczął się 17 listo-
pada i trwał do 4 grud-
nia. Pięściarz trenował 
trzy razy dziennie przez 
6 dni w tygodniu, w hali 
Hetmana Białystok, gdzie 
przez lata trenowali wy-
bitni zawodnicy naszego 
kraju. Na obóz zostali po-
wołani najlepsi zawodnicy 
w swoich kategoriach wie-
kowych. Zwieńczeniem 
obozu był Międzynaro-
dowy Turniej Bokserski, 
w którym wystartował 
również Mike. Zawodnik 
boksował w kategorii 57 
kg z multimedalistą Polski 
Wiktorem Paczkowskim 
z Włocławka. Nasz pię-
ściarz po raz kolejny udo-
wodnił, że nie przypadko-
wo został tegorocznym 
Mistrzem Polski. Pokonał 
jednogłośnie swojego 
rywala. -  Jestem bardzo 
dumny z Mike’a, że tak dobrze reprezentuje nasz klub i mia-
sto. Udowadnia, że ciężkie treningi i poświęcenie się opłacają 
– zaznacza Marcin Drużga. 

RED

Mike Drużga doskonale poradził sobie podczas 
Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego
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W niedzielę, 5 grudnia strzelińscy łucznicy wzięli udział 
w zawodach w Legnicy, które były pierwszą rundą Pucharu 
Świata w łukach gołych. Najlepiej spisała się Mariola Chrul, 
która zajęła 3. miejsce. W zawodach dobrze spisały się strze-
lińskie łuczniczki. Oprócz Marioli Chrul, wysoko, bo na 4. 
miejscu, uplasowała się Wiktoria Rogowska. Gorzej tym ra-
zem poszło panom. Najlepiej wypadł Łukasz Cisek, który za-
jął 10. miejsce, Patryk Chamuczyński był 12., Zenon Smolak 
14., a Andrzej Smolak zakończył zawody na 16. miejscu.
-  Przed  zawodami  liczyliśmy  na  więcej,  ale  cieszy 

podium Marioli  Chrul,  która  dzięki  temu  wywalczyła 
prawo startu w Halowych Mistrzostwach Europy, któ-
re zostaną rozegrane w 2022 roku – podsumował zawody 
trener Łukasz Cisek.

RED Dzięki zajęciu trzeciego miejsca Mariola Chrul (czwarta od prawej) wywalczyła sobie prawo udziału w Mistrzostwach Europy

Niedawno w  Lubinie odbyły się Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Szachach Szybkich.  Uczest-
nicy rywalizowali w podziale na grupy wiekowe 
oraz w kategorii Open. Turniej był rozgrywany na dystansie 
dziewięciu rund w systemie szwajcarskim.

Najstarsza zawodniczka strzelińskiej sekcji - Aleksandra Kawulak startowała 
w kategorii Open, zajmując 8. miejsce wśród kobiet (83. kat. Open). W grupie 
C10 (chłopcy) startował Karol Stopa i spisał się dobrze plasując się 13. miejscu, 
spośród 33 startujących, zdobywając 5 pkt. Tyle samo punktów uzyskał  Piotr 
Woroniecki w grupie C12, co dało mu 9. miejsce na 26 startujących. Występują-
cy także w tej grupie Szymon Kawulak uzyskał 4 pkt, plasując się na 21 miejscu.

Martyna i Marta Kuriata wystąpiły w połączonej grupie wiekowej D12+14 
i zdobyły odpowiednio 3,5 i 2,5 pkt, zajmując 20 i 21 miejsce. Wśród D14 Mar-
tyna była 12. Także w grupie C14 nasz reprezentant Dariusz Kawulak uzyskał 
4 pkt i uplasował się 19 pozycji.
- Konkurencja i poziom gry wśród dzieci i młodzieży na Dolnym Ślą-

sku jest naprawdę wysoki. Gratulacje dla naszych szachistów za uzyska-
ne wyniki - podsumował start w Mistrzostwach trener Andrzej Sobolewski.

Bartosz Ślusarz 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich odbyły się w Lubinie

Mariola 
Chrul 
z awansem na 

Mistrzostwa 
Europy

Dobre zawody strzelińskich szachistów 
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Jakie  jest  zainteresowa-
nie karate w Strzelinie?

- Jak większość sportów, 
tak i w karate, zaintereso-
wanie jest sezonowe. Obec-
nie jest duże. W ostatnich 
treningach brały udział 24 
osoby. Jest duża różnorod-
ność jeżeli chodzi o wiek 
uczestników. Podział mię-
dzy dziećmi a osobami 
dorosłymi rozkłada się 
pół na pół. Pandemia ma 
wpływ na funkcjonowanie 
klubu. Zdarzało się, że tre-
ningi i turnieje były odwo-
ływane. Na szczęście na-
uczyliśmy się z nią już żyć. 
Potrafimy z nią walczyć.

A  jak wyglądają  zawody 
w czasach pandemii? 

- Zawody odbywają się 
w tzw. regularnym trybie, 
przy zachowaniu obostrzeń 
sanitarnych, jednak nie ma 
to wpływu na kalendarz 
turniejów. Zawody odby-
wają się w dwóch płasz-
czyznach - kumite i kata. 
Kumite jest to walka. Na-
tomiast kata to tzw. układ 
formalny, rodzaj ćwiczeń 
stanowiących sekwencje 
technik ataku i obrony, po-
łączonych z określonym 
poruszaniem, przyjęciem 
ściśle określonej pozy-
cji i sposobu oddychania. 
W trakcie zawodów jest po-
dział na wiek i wagę.

A jak wygląda 
trening?

- Zajęcia w naszej 
strzelińskiej sekcji ka-
rate są prowadzone 
w sposób ogólnodo-
stępny i są nastawio-
ne ogólnorozwojo-
wo, przekrojowo, nie 
specjalistycznie - za-
wodniczo. Stąd też 
treningi cieszą się tak 
dużym zaintereso-
waniem, gdyż każdy 
może przyjść i spró-
bować swoich sił, 
znaleźć coś dla sie-
bie. W związku z tym, 
przez wiele lat nie 
wystawialiśmy zawod-
ników na zawody. Nie 
mieliśmy takich celów 
treningowych. Jeżeli 
np. zawodnik miałby 
wziąć udział w ukła-
dach formalnych 
na turnieju, musiał-
by ćwiczyć wyłącznie 
je, aż do znudzenia. 
Wówczas zaintere-
sowanie karate by-
łoby bardzo małe. 
Ze wszystkich uczest-
ników musielibyśmy 
wydzielić grupę za-
wodniczą, gdzie tre- Zajęcia w strzelińskiej sekcji karate przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej (zdj. archiwum z profilu facebook SKKK)

 Prezesem a zarazem trenerem Strzelińskiego Klubu Karate Kyoku-
shin jest Artur Jakubiec

Karate dla każdego

Uczy dyscypliny, samoobrony 
i umiejętności myślenia 

W naszym stałym cyklu prezentacji stowarzyszeń odwiedziliśmy Strzeliński Klub Karate Ky-
okushin. Prezes Artur Jakubiec opowiedział, jak obecnie funkcjonuje klub, kto może treno-
wać karate, jak duże jest zainteresowanie zajęciami oraz o wielu innych ciekawych kwestiach.

nowałoby od 3 do 5 osób 
i tę grupę nakierować typo-
wo na udział w zawodach. 
Taką grupę mamy w Wito-
wicach, gdzie trenuje 6 osób 
bardzo zdyscyplinowanych, 
które uczestniczą w obo-
zach sportowych. Z tej 
grupy startował pierwszy 
od lat zawodnik Staszek 
Drulis, który rywalizował 
w kata. Wygrał pierwsze 
starcie, drugie przegrał, 
ale z zawodnikiem, który 
wygrał jeszcze 3 kolejne 
rundy. Uważam, że zapre-
zentował się świetnie. Była 
to dobra lekcja, zarówno 
dla niego jako zawodnika, 
jak i dla mnie jako trenera.

Kto  może  wziąć  udział 
w treningach?

- Do grupy można dołą-
czyć zawsze, nabór jest cią-
gły. Miesięczna opłata wy-
nosi 100 zł. Do treningu 

nie jest wymagane kimo-
no. Jako ciekawostkę mogę 
powiedzieć, że na ostat-
nim treningu, na 24 oso-
by, tylko 2 miały kimono. 
Jeżeli ktoś jest chętny, 
żeby spróbować swoich 
sił w karate, to serdecznie 
zapraszamy. Nie trzeba 
mieć specjalnych predys-
pozycji. Zawsze można 
przyjść i potrenować dla 
siebie, zdrowia fizyczne-
go i psychicznego. Jeżeli 
ktoś będzie miał potencjał 
zawodniczy, to wtedy pój-
dziemy tą ścieżką. Trenu-
jąc w sali należy wykony-
wać wszystkie ćwiczenia. 
Trzeba pamiętać, że Ka-
rate Kyokushin jest stylem 
pełnokontaktowym (full 
contact), więc kontakt fi-
zyczny jest nieunikniony. 
Natomiast na treningu 
każdego adepta oswajamy 
z tym stopniowo, także 

nie powinno być to obawą 
przed spróbowaniem sił.

Co  powoduje,  że  mło-
dzież decyduje się na pod-
jęcie treningów?

- Motywacje współcze-
snej młodzieży są zupełnie 
inne niż we wcześniejszych 
pokoleniach. Wcześniej 
to filmy akcji pobudzały 
wyobraźnię dzieci 
i młodzieży. Po se-
ansach zaintere-
sowanie sztukami 
walki było tak duże, 
że na pierwszych 
zajęciach odbywała 
się już bardzo wy-
magająca selekcja. 
Obecnie jest pro-
blem z motywacją 
ludzi do działania, 
a pandemia jeszcze 
mocniej pogłębiła 
ten stan. Ciężko jest 
zainteresować dzie-

ci aktywnością fizyczną. 
To rodzicom zależy na tym, 
aby dzieci były zdrowe, 
rozwijały się prawidłowo. 
Chcą żeby ich pociechy na-
uczyły się dyscypliny, a ka-
rate, jako że wywodzi się 
z kultury japońskiej, bar-
dzo temu sprzyja. Osoby 
biorące udział w treningu 
stoją w szeregu. Wszyst-

kie polecenia wykonują 
na komendę (hajime - start, 
jame - stop). Okazuje się, 
że dzieci lubią dyscyplinę 
i poukładane zasady. Jako, 
że dzieci lubią naturalnie 
ruch, a rodzice mieć wolny 
czas, mając świadomość, 
że dzieci spędzają czas 
zdrowo i produktywnie. 
To są obecne główne moty-
wacje do podjęcia treningu.

Dlaczego warto postawić 
na karate?

- Oprócz tych aspektów, 
które już poruszyliśmy, 
czyli poprawy ogólnego 
stanu zdrowia fizycznego 
oraz psychicznego, to war-
to także podkreślić, że ćwi-
czący uczy się spokoju 
pod presją. To może po-

móc w nauce relaksu 
podczas normalnych 
oraz trudnych pro-
blemów codziennego 
życia. Uczestnik uczy 
się również zacho-
wania oraz technik 
samoobrony podczas 
ataku przeciwnika, 
buduje pewność sie-
bie. Jest to dyscypli-
na rodzinna. Można 
zbudować przyjaźnie 
na lata. Treningi uczą 
też skomplikowanych 
technik, które po-
magają na kreatywne 
rozwiązywanie pro-
blemów i umiejętno-
ści myślenia, promują 
zdrowy styl życia. Ka-
rate uczy dyscypliny 
(nastawione na pomoc 
innym osobom) oraz 
szacunku do innych 
osób. A przede wszyst-
kim karate jest dla 
każdego, niezależnie 
od wieku i płci, stanu 
zdrowia, czy predys-
pozycji fizycznych.

Treningi  odbywa-
ją  się  w  Strzelinie 
we wtorki i czwartki 
w  Publicznej  Szko-
le  Podstawowej  nr 
4  od  17:00  do  18:00 
i  od  18:00  do  18:30 
dla  osób  bardziej  za-
awansowanych.  Nato-
miast  w  Witowicach 
w hotelu „Młyn Jana” 
zajęcia  przeprowa-
dzane  są  we  wtorki 
o godz. 15:30 i w piątki 
o  godz.  16:30.  Dzia-
ła  także  nowa  sekcja 
w  Niemczy.  Treningi 
odbywają się w Niem-
czańskim  Ośrodku 
Kultury, w poniedział-
ki i środy o godz. 17:15.

Bartosz Ślusarz 


