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Strzelińscy łucznicy najlepsi w Polsce
SŁ Granit Strzelin wrócił z Halowych Mistrzostw Polski z workiem pełnym medali - 

7 złotych dla zawodników drużyn, 1 złoty indywidualnie i dwa brązowe. Nasi łucznicy 
przywieźli łącznie 10 krążków.

Kilkumilionowe 
inwestycje 
w gminnych 
szkołach

Gmina Strzelin otrzyma ponad 6,7 mln złotych dofinansowania na kompleksową termomoder-
nizację trzech budynków szkolnych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Środki finansowe pochodzą 
z Województwa Dolnośląskiego, z jednych z ostatnich naborów kończącego się okresu progra-
mowania RPO WD na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 8,3 mln zł. 
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Strzeliński ZWiK w rękach kobiety
Nowy rok przyniósł zmiany w strzelińskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 

Po rezygnacji z funkcji prezesa stanowisko objęła Anna Woroniecka. W wywiadzie 
z „Nowinami Strzelińskimi” przedstawia krótko swoją dotychczasową rolę w jedno-
stce, jak również zdradza najbliższe plany.  

MNIEJ WYJAZDÓW, ALE WIĘCEJ
 OFIAR ŚMIERTELNYCH 

Strażacy w ubiegłym roku wyjeżdżali do róż-
nego typu zdarzeń w powiecie strzelińskim po-
nad 700 razy. To mniej niż w 2020 r. Statystyka 
ukazuje także smutne dane, gdyż w ubiegłym 
roku w pożarach śmierć poniosły 3 osoby, 
a podczas tzw. miejscowych zagrożeń życie 
straciło 16 osób, zaś 90 zostało rannych.
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LEJĄ MASĘ NA OKULICKIEGO

OTWIERA FURTKI 
BOKSERSKIEGO ŚWIATA 
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Otworzyli nie tylko serca, ale i portfele... 
Blisko 66 tysięcy złotych udało się zebrać w strzelińskim sztabie podczas tego-

rocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Popularnością cieszyły się 
licytacje. Mieszkańcy nie szczędzili grosza, dzięki czemu pozyskano niecałe 17 tys. zł. 
Jak przebiegał tegoroczny finał, którego plany nieco pokrzyżowały pandemia i nie-
sprzyjająca pogoda?

 Kompleksowa termomodernizacja dotyczy m.in. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Solidarni z Ukrainą
W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą w czwar-

tek, 24 lutego w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie, 
na którym omówiono formy ewentualnej pomocy dla obywa-
teli Ukrainy. Samorządy gminne są przygotowane do pomocy 
i czekają na wytyczne ze strony rządowej. Niemniej, deklaracje 
przygotowania miejsc noclegowych na terenach remiz, świetlic 
i innych komunalnych obiektów, zabezpieczenie łóżek polo-
wych i śpiworów wydają się być rozwiązaniem ostatecznym 
i doraźnym. - Wiem, że chcecie państwo pomagać i być 
może trzeba będzie taką pomoc skoordynować. Bardzo 
proszę, abyście rozważyli możliwość przyjęcia w do-
mach obywateli Ukrainy, którzy będą szukali schronienia 
w naszej gminie. Proszę o ewentualne wsparcie w zaku-
pie niezbędnych rzeczy do godnego ich przyjęcia, jeśli 
zajdzie taka potrzeba – apeluje burmistrz Strzelina Doro-
ta Pawnuk. - Okażmy solidarność osobom, które zostały 
brutalnie zerwane z łóżek przez agresora - dodaje. Chęć 
przyjęcia obywateli Ukrainy do domu lub obiektu turystyczne-
go oraz inne formy pomocy można zgłaszać pod numerami:

- 537 563 234 lub pod adresem: biuro@gops-strzelin.pl 
- 661 616 033 lub pod adresem: a.jurek.umig@strzelin.pl
- 603 333 452 lub pod adresem: burmistrz@strzelin.pl

RED
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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 ostatnim czasie pra-
cownicy Centrum Usług 
Komunalnych i Technicz-
nych w Strzelinie pro-
wadzili szereg różnych 
prac. Choć jeszczetrwa 
kalendarzowa zima, 
to ruszyły już drobne 
remonty placów zabaw 
przed rozpoczynającym 
się sezonem. 

Wymieniane są płyty sklej-
kowe, deski ławkowe oraz 
naprawiane elementy metalo-
we. Na wszystkich skwerach 
i w parkach w mieście prowa-
dzone są prace pielęgnacyjne. 
W związku z nadchodzącą 
wiosną przygotowywane 
są nowe nasadzenia oraz wy-
konywane elementy małej 
infrastruktury, które będą 
zamontowane na przełomie 
kwietnia i maja.

Do działu zieleni został 
zakupiony nowy samochód 
techniczny marki Renault 
Traffic, którego będą wyko-
rzystywać pracownicy pod-
czas robót przy placach zabaw. 

W Kuropatniku pracowni-
cy wyczyścili korytka beto-
nowe kanalizacji deszczowej 
o długości 174 metrów oraz 
przepust o długości 18 me-
trów. Poszerzono również 
odcinek drogi od ulicy Wido-
kowej do ulicy Letniskowej 
o długości 183 m. Ponadto 
w Kuropatniku przy ulicy 
Szkolnej wykonywany jest 
parking z zastosowaniem 
kostki betonowej i krawężni-
ków. Prace obejmowały rów-
nież rozbiórkę starego murka 
kamiennego i wykarczowanie 
pnia drzewa.

Na terenie miasta pro-
wadzone są naprawy cząst-
kowe dróg przy wykorzy-
staniu masy bitumicznej. 
Naprawiony został odcinek 
chodnika przy ulicy Bolka 
I Świdnickiego, natomiast 

Pracownicy jednostki rozpoczęli naprawy cząstkowe niektórych ulic w mieście

W Nowolesiu poprawiono przydrożny krzyż, który został uszkodzony podczas wichury

Kilkumilionowe inwestycje 
w gminnych szkołach 

Pod koniec stycznia do strzelińskiego magistratu do-
tarła bardzo dobra informacja. Gmina Strzelin otrzyma 
ponad 6,7 mln złotych dofinansowania na kompleksową 
termomodernizację trzech budynków szkolnych - Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia. Środki finansowe pochodzą z Województwa 
Dolnośląskiego, z jednych z ostatnich naborów kończą-
cego się okresu programowania RPO WD na lata 2014-
2020. Całkowita wartość projektu to ponad 8,3 mln zł. 

Zakres prac we wspomnianych placówkach oświatowych 
obejmować będzie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stro-
podachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, parape-
tów zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie 
ścian fundamentowych. Oczywiście wszystkie budynki zyskają 
nową elewację. Dodatkowo w PSP nr 4 wybudowana zosta-
nie zewnętrzna winda z dostępem na każde piętro budynku, 
a w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia wykonany zosta-
nie podjazd dla osób niepełnosprawnych. W PSP nr 5 przewi-
dziano natomoast modernizację systemu grzewczego.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energe-
tycznej strzelińskich budynków użyteczności publicznej wy-
korzystywanych na cele edukacyjne. Bez wątpienia znacząco 
poprawi się także komfort pracy uczniów i nauczycieli. Inwe-
stycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim (2022-2023).

RED

 Kompleksowa termomodernizacja dotyczy m.in. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzelinie

Ponad 
200 

laptopów 
trafi 

do uczniów
Gmina Strzelin 

otrzymała 640 tys. 
zł dofinansowania 
w ramach projektu 

„Wsparcie dzieci 
z rodzin popege-

erowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty 

PPGR”. 

W najbliższym czasie 
strzeliński magistrat podpi-
sze z operatorem programu 
- Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa - umowę na otrzy-
manie grantu. Następnie ogło-
szone zostanie postępowanie 
przetargowe na zakup sprzę-
tu do nauki zdalnej. Aż 256 
laptopów jeszcze w tym roku 
trafi do uczniów z rodzin 
popegeerowskich. Upraw-
nieni do otrzymania sprzętu 
są uczniowie, których rodzi-
ce lub opiekunowie praw-
ni pod koniec października 
ubiegłego roku złożyli sto-
sowne oświadczenia i zostali 
zakwalifikowani do otrzyma-
nia wsparcia. Projekt jest sfi-
nansowany w ramach reakcji 
Unii Europejskiej na pande-
mię COVID-19. Zakupiony 
sprzęt komputerowy zosta-
nie przekazany rodzicom lub 
uczniom pełnoletnim na wła-
sność na podstawie zawartych 
porozumień. 

RED

Leją masę na Okulickiego
Na ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Strzelinie 

trwa remont prowadzony przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych w Brzegu. Niedawno tę gminną 
inwestycję wizytowali przedstawiciele naszego samorządu. 
Postępy prac sprawdziła burmistrz Dorota Pawnuk, której 
towarzyszyli reprezentant Rady Miejskiej Strzelina -radny 
Wojciech Zieliński, Naczelnik Wydziału Wydziału Transpor-
tu i Drogownictwa Jan Maćkała oraz projektant i inspektor 
nadzoru inwestycji - Michał Kołodnicki. Przypomnijmy, 
że w efekcie tej samorządowej inwestycji ulica Gen. Le-
opolda Okulickiego zyska nowe chodniki oraz nawierzchnię 
drogi. Przewidziano również wykonanie niezbędnych prac 
poprawiających stan kanalizacji deszczowej. Użytkownicy 
drogi muszą się liczyć z utrudnieniami i zachować wzmożo-
ną czujność. Dodajmy, że inwestorem jest gmina Strzelin, 
a inwestycja ma kosztować samorządowy budżet blisko 700 
tys. zł. Zakończenie remontu zaplanowano na koniec kwiet-
nia. Podczas wizji terenowej omawiano również szczegóły 
związane z planowaną zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu łączącym dwie ulice - Maczka i Okulickiego. 

RED

Remontem ul. Okulickiego zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Brzegu

Remonty dróg, 
przygotowania 

do wiosny

na targowisku miejskim wy-
czyszczone i zakonserwowa-
ne zostały bramy wjazdowe. 
Prace prowadzono również 
w Nowolesiu, gdzie odre-
staurowano i wzmocniono 
drewniany krzyż, który został 

uszkodzony podczas ostat-
niej wichury. Prace polegały 
na zeszlifowaniu powierzch-
ni, polakierowaniu, wzmoc-
nieniu oraz zabetonowaniu 
ze wzmocnieniem.

RED
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Zaszczep dziecko na HPV
Gmina Strzelin kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej zaka-

żeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 
2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie gminy. W czwartek, 10 lutego 
burmistrz Dorota Pawnuk podpisała umowę z Dyrektorem Publicznego 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie Norbertem Rabą, który 
będzie realizatorem programu. W 2022 roku szczepieniem zostaną objęte 
dziewczynki z rocznika 2008, tj. 14-letnie. 

Warto przypomnieć, że wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV)  prze-
noszone są drogą płciową i wywołują przewlekłe zakażenia. Dane epi-
demiologiczne wykazują, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego 
są jedną z głównych przyczyn zachorowań na raka szyjki macicy. Wdroże-
nie programu polityki zdrowotnej i wprowadzenie ochronnych szczepień 
w gminie Strzelin spowoduje zmniejszenie zachorowalności i umieralno-
ści spowodowanych tym wirusem. 

Szczegółowych informacji na temat udziału w programie, kryteriów 
kwalifikacji i rodzaju podania szczepionki udziela Publiczny Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 20, pod nr 
tel. 71 39 21 256 lub 71 793 85 60. 

RED

Gmina pozyskała dofinansowanie 

Grota Roweckiego do remontu 
Strzeliński magistrat otrzymał ponad 378 tys. 

zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (60% wartości inwestycji) na remont 
pozostałego odcinka ul. Gen. Stefana Grota 
Roweckiego (od ul. Bolesława Krzywoustego 
w kierunku ul. Grunwaldzkiej) oraz fragmen-
tu ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie. Całkowita 
wartość inwestycji, która zostanie zrealizowana 
jeszcze w tym roku, to ponad 630 tys. zł. 

Remont części nawierzchni ul. Grota Rowec-
kiego będzie już II etapem, natomiast część ul. 
Grunwaldzkiej jej zakończeniem. Oprócz no-
wej nawierzchni bitumicznej jezdni zaplanowa-
no na obu ulicach remont parkingów, chodnika 
na części ulicy Grota Roweckiego oraz wykonanie dwóch, wyniesionych przejść dla pieszych (zarówno na ul. 
Grunwaldzkiej, jak i Grota Roweckiego), których zadaniem będzie powstrzymanie  kierowców od dyna-
micznej jazdy, poprawiając tym samym bezpieczeństwo.

RED

Gmina Strzelin uzyskała dofinansowanie na remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie

Gmina Strzelin szuka wykonawcy lub wykonawców, którzy 
zrealizują pięć zadań inwestycyjnych. W piątek, 18 lutego 

minął termin składania ofert. Chodzi o: przebudowę węzła 
przesiadkowego (jezdni z infrastrukturą towarzyszącą 
Park&Ride); przebudowę ul. Gen. Maczka w Strzelinie 

(parkingi i chodnik); remont ul. Matejki; remont ul. Łokietka 
(etap II i III); przebudowę ul. Żwirki i Wigury wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. Przypomnijmy, że na realizację tych 

inwestycji gminie Strzelin przyznano dofinansowanie (7 
mln 505 tys. zł) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 
RED

Na ul. Glinianej intensywnie pracują 

Trwa budowa 
mieszkań 

W szybkim tempie rośnie wielorodzinny budynek 
mieszkalny, w którym będzie 27 mieszkań wynajmo-
wanych przez mieszkańców miasta i gminy Strzelin. 
Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana przy 
finansowym udziale naszego samorządu, w ramach 
Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. Jej wykonawcą jest Firma Ogólnobudowla-
na z Barda, a wartość prac to ponad 7,9 mln. Na terenie budowy obecnie trwają intensywne roboty. Wyko-
nawca ma 12 miesięcy na realizację inwestycji.

Trzykondygnacyjny budynek, z trzema klatkami schodowymi zostanie wyposażony m.in. w windy, a miesz-
kania będą miały zróżnicowaną powierzchnię - od ponad 33 m2 do ponad 66 m2. Mieszkania już znalazły 
chętnych najemców, których wybrano w oparciu o określone kryteria.

RED

Wykonawca ma 12 miesięcy na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego

W drugiej połowie lutego 
w  Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Bolka I  Świdnic-
kiego w Strzelinie odbyło się uroczyste otwarcie szkolnego gabine-
tu profilaktyki stomatologicznej, z  którego będą mogli korzystać 
wszyscy uczniowie gminnych szkół podstawowych. 

W uroczystościach wzięły udział wszystkie zaangażowane w to przedsięwzięcie 
strony – burmistrz Dorota Pawnuk, która objęła patronatem działania, Agniesz-
ka Zakałek, która podarowała unit dentystyczny, dyrektor Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego Norbert Raba, dyrektor Centrum Usług Komunal-
nych i Technicznych Radosław Kotlewicz, dyrektor Zespołu Oświaty Agata Bar-
tulica oraz dyrektorki placówek oświatowych z terenu gminy Strzelin. Uroczystość 
otworzyła dyrektor szkoły Grażyna Ziółkowska, która podziękowała wszystkim 
osobom, dzięki którym ta inicjatywa została zrealizowana. Następnie głos zabrała 
szefowa gminy, która doceniła podarowanie unitu stomatologicznego. Podkreśliła 
także, jak ważne jest to, że powstało miejsce, w którym dzieci będą mogły uczyć 
się jak dbać o zęby. To sprawi, że dentysta będzie kojarzył im się pozytywnie. Nor-
bert Raba zapewnił dzieci, że wizyty w gabinecie będą bezbolesne.

Obsługą gabinetu zajmo-
wać się będzie higienistka 
stomatologiczna Agnieszka 
Grudzińska, a prace remon-
towe wykonało Centrum 
Usług Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie. 

Uroczystość uświetnił 
występ uczniów klasy 1A, 
którzy wykonali piosen-
ki i wyrecytowali wiersze 
o tym, jak należy prawi-
dłowo dbać o zęby. 

RED
Uczniowie śpiewająco przypomnieli o tym, jak należy prawidłowo dbać o zęby

Z gabinetu będą mogli korzystać uczniowie nie tylko „Piątki”, ale również pozostałych gminnych szkół podstawowych

Zęby na „Piątkę”

Pięć dróg do przebudowy
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Nowy rok przyniósł 
zmiany w strze-
lińskim Zakładzie 
Wodociągów i Kana-
lizacji. Po rezygnacji 
z funkcji prezesa 
stanowisko objęła 
Anna Umińska-Wo-
roniecka. W wywia-
dzie z „Nowinami 
Strzelińskimi” przed-
stawia krótko swoją 
dotychczasową rolę 
w jednostce, jak rów-
nież zdradza najbliż-
sze plany.  

Od niedawna jest Pani 
prezesem Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji 
w Strzelinie, po tym jak 
z pracy na tym stanowisku 
zrezygnował Stanisław 
Klimaszewski... 

- Obowiązki Prezesa Za-
rządu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji objęłam 1 stycz-
nia 2022 r. po powołaniu 
mnie na to stanowisko przez 
Radę Nadzorczą spółki. 

Dotychczas pełniła 
Pani rolę przewodniczącej 
rady nadzorczej ZWiK. 
Czym dokładnie Pani się 
zajmowała i jak długo jest 
związana ze strzelińską 
jednostką?

- Do 28 grudnia zeszłego 
roku przez osiem lat pełni-
łam funkcję Przewodniczącej 
Rady Nadzorczej strzeliń-
skiego ZWiK-u. W kompe-
tencjach tego organu znajdują 

Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji została Anna Umińska-Woroniecka

WRÓCIŁA ZAGINIONA KSIĘGA
Za sprawą jednego z mieszkańców Strzelina do strzelińskiego ma-
gistratu dotarła bardzo ciekawa publikacja - Księga Zasłużonych 
Obywateli Miasta i Gminy Strzelin, obejmująca wykaz i opisy miesz-
kańców uhonorowanych tym wyróżnieniem w latach 1979 – 1987. 

To naprawdę wcią-
gająca lektura, która 
może być cennym źró-
dłem historycznym. 
W notkach biograficz-
nych poszczególnych 
postaci jest sporo inte-
resujących informacji 
oraz zdjęcia odznaczo-
nych. Strzeliński magi-
strat nadal poszukuje 
dwóch miejskich kro-
nik, które zapodziały 
się po transformacji 
ustrojowej. Jeśli ktoś 
ma o nich jakąkolwiek 
wiedzę, to prosimy 
o kontakt z Urzę-
dem Miasta i Gminy 
w Strzelinie.

                             RED

Pięknie oprawioną odnalezioną księgę prezentują burmistrz Dorota Pawnuk oraz były 
kierownik CUKiT- Ryszard Piestrak

Granitek od pewnego czasu jest uznawany za maskotkę naszego miasta, która wielokrotnie towarzyszy przy 
okazji organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych. Najmłodsi mają okazję poznać go bliżej, przy okazji cyklu 
spotkań z Granitkiem, które organizuje Strzeliński Ośrodek Kultury. Niedawno do strzelińskiego magistratu 
oraz SOK-u dotarła partia pluszaków nawiązu-
jących do symbolu naszego miasta. Maskotkę 
można kupić w Centrum Informacji Turystycz-
nej zlokalizowanym w budynku strzelińskiego 
dworca PKP, w cenie 20 zł. Warto pospieszyć 
się z kupnem, gdyż liczba maskotek jest ograni-
czona, a z pewnością taki pluszak będzie pięknie 
prezentował się w każdym pokoju dziecięcym. 
Dodajmy również, że tę sympatyczną maskotkę 
otrzyma bezpłatnie każdy noworodek z mia-
sta i gminy Strzelin, który będzie rejestrowany 
w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Pierw-
szym noworodkiem, do którego trafił plu-
szak była Hania Żygadło z Białego Kościoła. 
Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk wręczyła 
tę sympatyczną maskotkę tacie małej Hani. 

Warto wspomnieć, że Granitka zakupiono 
od lokalnej firmy DUBI z Białego Kościoła, 
która zajmuje się importem i sprzedażą zabawek 
pluszowych. 

RED Pluszowy Granitek prezentuje się okazale

Granitka można kupić w Centrum Informacji Turystycznej 

Pluszowa maskotka Strzelina

Od niedawna w spółce 
zmienił się prezes Strzeliński ZWiK w rękach kobiety

się m.in. ocena sprawozdań 
zarządu z działalności spół-
ki, w tym finansowych, bada-
nie podejmowanych decyzji, 
zatwierdzanie rocznych pla-
nów finansowo -kosztowych 
działania spółki, bieżący 
nadzór nad realizacją pla-
nów finansowo-kosztowych, 
również realizacji działań 
inwestycyjnych, zwoływanie 
posiedzeń RN. W ramach ak-
tywności zawodowej związa-
na jestem z Uniwersytetem 
Wrocławskim oraz Okręgo-
wą Izbą Radców Prawnych 
we Wrocławiu.

Czy wiadomo już kto za-
stąpi Panią jako przewod-
niczący rady nadzorczej?

- Jak wynika to z przepi-
sów prawa rozstrzygnięcia 
w sprawie członkostwa w ra-
dzie nadzorczej podejmuje 
zgromadzenie wspólników. 

Na jakie aspekty będzie 
Pani kładła szczególny 
nacisk podczas kierowania 
spółką?

- Spółka realizuje zadania 
polegające na zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców w za-
kresie zaopatrzenia w wodę 
oraz odbioru i oczyszczania 
ścieków. Doprowadzamy 
wodę poprzez stale posze-
rzającą się sieć wodociągową 
do odbiorców na terenie mia-
sta i gminy Strzelin, jak np. 
w Białym Kościele. Zapew-
nienie wykonania tego zadania 
wymaga modernizacji sieci, 
stąd inwestycje m.in. w ulicy 
Wolności. Sukcesywnie reali-
zowana jest również rozbu-

dowa systemów kanalizacji 
np. w Pławnej. Obok zadań 
związanych z inwestycjami 
i modernizacją realizowane 
są obecnie działania, mające 
na celu ułatwienie kontaktów 
z naszymi odbiorcami. W tym 
zakresie zgodnie, z harmo-

nogramem, wprowadzamy 
w tym roku system płatności 
masowych, w którym każdy 
z klientów posiada indywi-
dualne konto. Dodatkowo 
wdrożony zostanie w następ-
nych miesiącach program 
pozwalający na generowanie 

elektronicznych faktur oraz 
powiadomień sms. 

A prywatnie jakie 
są Pani zainteresowania?

- Odpoczywam zwiedzając 
Polskę. Do moich ulubionych 
regionów należą Roztocze, 

Pomorze Zachodnie, Sude-
ty i zabytki Dolnego Śląska. 
Lubię słuchać radia i muzyki, 
zwłaszcza filmowej i klasycz-
nej, a słucham przede wszyst-
kim w samochodzie.

Rozmawiał
Jakub Olejnik
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Tradycyjnie na początku 
roku Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelinie opracowała raport działań ratowniczo-gaśniczych z ubie-
głych dwunastu miesięcy. Przyjrzeliśmy się danym zawartym w dokumen-
cie. W poprzednim roku strażacy interweniowali 716 razy. To sporo mniej 
niż poprzednich latach, gdyż w 2020 r. zanotowano 893 wyjazdy, w 2019 r. 
– 763, zaś w 2018 r. – 766. – Spadek ilości zdarzeń wynika z przejęcia 
obsługi zdarzeń przez Centra Powiadamiania Ratunkowego i bar-
dziej precyzyjne określanie służby niezbędnych do obsługi zdarze-
nia - wyjaśnia mł. bryg. Jarosław Łuczak z KP PSP w Strzelinie. Staty-
styka wskazuje, że najwięcej wyjazdów w ubiegłym roku stanowiły tzw. 
miejscowe zagrożenia (wszystkie interwencje nie będące pożarami – red.), 
których odnotowano 501. Najwięcej było ich w październiku, aż 94 i lip-
cu – 71. - Wyjazdy w tych miesiącach były związane w dużej mierze 
z przejściem frontu atmosferycznego wywołującego silny wiatr – 
podkreśla Łuczak. Łącznie w zdarzeniach określanych miejscowymi za-
grożeniami rannych zostało 90 osób, zaś 16 poniosło śmierć (w 2020 r. 
było to: 93 osoby ranne i 11 śmiertelnych). 

W ubiegłym roku wśród Ochotniczych Straży Pożarnych najczęściej 
wyjeżdżały jednostki z Wiązowa (119 razy), Nowolesia (85), Przeworna 
(82) i Kuropatnika (70). Optymistyczne dane dotyczą pożarów. W ubie-
głym roku znacznie zmniejszyła się ich 
ilość – 183, zaś w 2020 r. – 277. W samej 
gminie Strzelin było ich 74. - Podobnie 
jak w latach poprzednich, większość 
stanowiły pożary małe, czyli takie, 
które są lokalizowane i likwidowane 
w „zarodku” lub początkowej fazie – 
tłumaczy mł. bryg. Jarosław Łuczak. Jak 
się okazuje, do największej ilość pożarów 
dochodzi zimą (styczeń – 20, luty – 22, 
marzec – 26). - Najczęstszą przyczyną 
jest nieprawidłowa konserwacja prze-
wodów dymnych i zapalenie się sadzy 
zalegającej w przewodzę kominowym 
– precyzuje strażak. Niestety, statystyki 
ukazują także smutne dane. W ubiegłym 
roku w wyniku pożarów zginęły trzy oso-
by, a trzy zostały ranne. 

Straż pożarna często jako jedna z pierw-
szych służb pojawia się na miejscu wy-
padków drogowych i kolizji. W ubiegłym 
roku strażacy przeprowadzili 134 takie 
interwencje. Najwięcej wypadków i kolizji 
odnotowano na drogach powiatowych (41 

Kontrolowali 
przestrzeganie 

obostrzeń 
Straż Miejska w Strzelinie w ostatnim 

czasie, z uwagi na piątą falę zakażeń ko-
ronawirusa, prowadziła wspólne działa-
nia z policją pod kątem przestrzegania 
obostrzeń związanych z wirusem. W 
ciągu trzech tygodni strażnicy wykona-
li 13 takich patroli z funkcjonariuszami 
policji. Kontrolowali noszenie maseczek 
w pomieszczeniach zamkniętych (zasto-
sowano 12 pouczeń w tym zakresie) oraz 
przestrzeganie kwarantanny przez osoby 
na nią skierowane. Ochrona własnego 
zdrowia leży w interesie nas wszystkich, 
dlatego strażnicy zachęcają do szcze-
pień, zachowania dystansu społecznego, 
noszenia maseczek w pomieszczeniach 
zamkniętych oraz dezynfekcji rąk.

Warto dodać, że strzelińska straż miej-
ska w tym roku (do 12 lutego) podjęła 
178 interwencji, z których 101 stanowiły 
wykroczenia.

RED

Wręczono strażackie medale i odznaczenia
W sobotę, 19 lutego w karszowskiej świetlicy odbyło się spotkanie noworoczne strażaków z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Organizatorem wydarzenia, podczas którego podsumowano działania naszych strażaków w 2021 roku, była burmistrz Dorota Pawnuk, a wśród za-
proszonych gości znaleźli się m.in. reprezentanci władz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie oraz Ryszard Drozd, Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. W gronie gości nie zabrakło byłych komendantów naszej zawodowej jed-
nostki - Wiesława Karpierza i Krzysztofa Dobrowolskiego, a także długolet-
niego pracownika strzelińskiego magistratu odpowiedzialnego za współpracę 
ze strażakami - Henryka Marcinkowskiego. W przemówieniu burmistrz poru-
szyła m.in. temat zrealizowanych i planowanych gminnych inwestycji w OSP 
oraz przedstawiła statystykę wyjazdów bojowych naszych jednostek ochotni-
czych. Na tle innych OSP z powiatu strzelińskiego nasze jednostki ochotnicze 
wypadają naprawdę bardzo dobrze. Podczas części oficjalnej spotkania, w któ-
rym uczestniczyło kilkudziesięciu druhów i druhen z czterech gminnych jed-
nostek OSP, wręczono strażackie medale i odznaczenia. Uchwałą Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa uhonorowano druha Krzysztofa Skórkę. Srebrne medale wręczo-
no Jackowi Ciężarkowi i Jarosławowi Michułce, a brązowy medal otrzymał Jan 
Sperzyński.  Odznaką Wzorowego Strażaka uhonorowano: Grzegorza Kuriatę, 
Mateusza Skrzydłowskiego, Józefa Grabnego, Tomasza Kubsia, Krzysztofa Łu-
czaka, Karolinę Klusak, Waldemara Mogielnickiego, Kewina Wutzke. 

Na spotkaniu poruszono również ważne tematy dotyczące strażackiego 
ekwiwalentu oraz dodatku do emerytury dla strażaków ochotników za służbę 
w OSP. Zastępca Komendanta strzelińskiej jednostki mł.bryg. Jarosław Łuczak 
zaapelował do wszystkich o informowanie osób, którym te nowe świadczenie 
przysługuje oraz o pomoc w wypełnianiu wniosków. 

RED
Podczas spotkania wręczono strażackie medale i odznaczenia

Strażackie 
podsumowanie 2021 r. MNIEJ WYJAZDÓW, ALE WIĘCEJ OFIAR ŚMIERTELNYCH 

Strażacy w  ubiegłym roku wyjeżdżali do  różnego typu zdarzeń w  powiecie strzelińskim ponad 700 razy. 
To mniej niż w 2020 r. Statystyka ukazuje także smutne dane, gdyż w ubiegłym roku w pożarach śmierć po-
niosły 3 osoby, a podczas tzw. miejscowych zagrożeń życie straciło 16 osób, zaś 90 zostało rannych.

Działania strażaków podczas różnego rodzaju interwencji są nieocenione (zdjęcie poglądowe wykonane podczas ubiegłorocznych ćwiczeń służb mundurowych)

Mł. bryg. Jarosław Łuczak z KP PSP 
w Strzelinie przedstawił statystykę 
działań strażaków w 2021 r.

Może uratować życie
Dzięki strzelińskiej firmie Xylem 
Lowara Vogel, która jest w  naszym 
mieście jednym z  największych pra-
codawców, do  kolejnej gminnej jed-
nostki trafił nowoczesny defibrylator.

Te pożyteczne urządzenie, ratujące ży-
cie w przypadku utraty krążenia, przeka-
zano Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury, 
w którym odbywa się wiele wydarzeń ar-
tystycznych gromadzących liczną publikę. 
W kameralnej uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz Xylem Lowara - Dy-
rektor Zarządu, Tomasz Siwkowski i HR 
Manager Poland, Anna Mośko-Toczek, 
a także burmistrz Dorota Pawnuk i nowy 
dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury - 
Sylwia Korczyńska. Szefowa gminy Strzelin 
podziękowała firmie za cenny dar i aktywne 
angażowanie się w życie lokalnej społeczno-
ści, a dyrektor Tomasz Siwkowski życzył, aby 
sprzęt był używany jak najrzadziej. Za defi-
brylator dziękowała również dyrektor Sylwia 
Korczyńska. Podkreśliła, że pracownicy jed-
nostki zostali wcześniej przeszkoleni i w ra-
zie potrzeby potrafią udzielić profesjonalnej 
pomocy. Dodała, że w najbliższym czasie 
przejdą kolejne szkolenie już na nowym 
sprzęcie. Przypomnijmy, że defibrylatorami 
dysponują również m.in. wszystkie strażac-
kie jednostki ochotnicze z gminy Strzelin, 
straż miejska, a także Aquapark Granit oraz 
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami” 
w Białym Kościele.

RED

zdarzeń). Na drodze wojewódzkiej nr 395 relacji Ziębice-Wrocław stra-
żacy interweniowali 35 razy, zaś na drodze krajowej nr 39 relacji Łagiew-
niki-Wiązów - 21 razy. W 15 przypadkach strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 
na autostradzie A4, zaś w 13 na drogach gminnych. Tylko 9 zgłoszeń do-
tyczyło interwencji na drodze wojewódzkiej nr 396 relacji Strzelin- Oława.  

Niejednokrotnie podczas różnego rodzaju interwencji poszkodowani 
potrzebują pomocy. W 2021 r. na terenie powiatu strzelińskiego w trak-
cie działań ratowniczych pomoc medyczną strażacy udzielali 95 razy. 
-  Działania te polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy – zaznacza Łuczak. 

W statystyce znajdują się także informacje o alarmach fałszywych, któ-
rych w ubiegłym roku odnotowano 32. To mniej o 24 niż w 2020 r. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że większość alarmów fałszywych nie jest złośli-
wych, a zgłaszający wykonują połączenia w dobrej wierze. Zdarza się tak 
np. gdy zgłaszający zaobserwował symptomy zagrożenia -  zadymienie 
w przypadku pożaru, lecz po przybyciu na miejsce służb zagrożenia nie 
stwierdzono. W takich sytuacjach osoba zgłaszająca nie jest obciążona 
kosztami akcji straży pożarnej. Alarmy fałszywe pochodzą także z insta-
lacji przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynkach. 

Jakub Olejnik

Przedstawiciele władz Xylem Lowara przekazali sprzęt 
do Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
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Aktywna integracja seniorów
Strzelińscy seniorzy 

bardzo aktywnie działają 
i są wymiernie wspierani 
przez lokalny samorząd. 
Przykładem tej współpra-
cy jest niedawne wsparcie 
seniorów z miasta i gmi-
ny Strzelin zrzeszonych 
w strzelińskim oddziale 
Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwa-
lidów, udzielone na zor-
ganizowanie wyjazdu 30 
członków na Koncert 
Wiedeński. To kulturalne 
wydarzenie zorganizowano we wtorek, 8 lutego w sali koncertowej Radia Wrocław, a nasz samo-
rząd pokrył koszty transportu. Drugim dofinansowanym przez gminę działaniem były wczasy 
rehabilitacyjne dla 37 seniorów z miasta i gminy Strzelin, zorganizowane w malowniczym Iwo-
niczu-Zdroju. Wyjazd na wypoczynek w piękne Bieszczady odbył się w drugiej połowie lutego.

Na początku lutego, w strzelińskim magistracie, burmistrz Dorota Pawnuk przekazała przed-
stawicielom lokalnego oddziału PZERII pamiątkowy czek potwierdzający przyznanie gminnej 
dotacji. Warto podkreślić, że te środki przekazano seniorom w trybie pozakonkursowym, w ra-
mach Programu Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 
Dodajmy, że gminne dofinansowanie wyniosło 6 500 zł, a podczas kameralnego spotkania 
rozmawiano m.in. o najbliższych planach władz strzelińskiego oddziału PZERiI.

RED

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk przekazała seniorom czek potwierdzający przyznanie gminnej dotacji

Pieniądze przeznaczą na zajęcia terapeutyczne
Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” otrzymało dofi-

nansowanie (74 600 zł), w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pu-
blicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzależnień. W połowie lutego pamiątkowy czek przekazała reprezentantom stowarzyszenia 
burmistrz Dorota Pawnuk. Przypomnijmy, że „Promienie” zrzeszają zarówno osoby uzależnio-
ne od alkoholu, jak i współuzależnione. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację 
zajęć terapeutycznych dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Warto podkreślić, że za-
jęcia terapeutyczne prowadzą: certyfikowany instruktor terapii uzależnień Andrzej Bald oraz 
certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień - Agata Bajsarowicz. W zajęciach uczest-
niczą grupy wsparcia osób uza-
leżnionych od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych. 
Udzielane są również konsultacje 
indywidualne. Zajęcia terapeu-
tyczne mają na celu zapobieganie 
nawrotom choroby, poprawę ja-
kości życia w rodzinach, a także 
naukę konstruktywnego radze-
nia sobie z uczuciami. W ramach 
przekazanych środków finan-
sowych stowarzyszenie zadba 
również o miejsce do organizacji 
spotkań służące do integracji 
osób uzależnionych, współuza-
leżnionych, a także sympatyków 
organizacji. 

RED

Przedstawiciele Strzelińskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Pro-
mienie” odebrali z rąk burmistrz Doroty Pawnuk czek potwierdzający otrzymane wsparcie

W programie obchodów,  
które odbyły się w czwar-
tek, 17 lutego, nie zabrakło 
mszy w intencji zesłańców 
odprawionej przez ks. Stani-
sława Włodarskiego, kape-
lana strzelińskich Sybiraków 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. Część świecką 
zorganizowano przy Ron-
dzie im. Zesłańców Sybiru, 
a w gronie uczestników byli 
m.in. nasi Sybiracy, przed-
stawiciele lokalnych władz 
samorządowych, służb 
mundurowych, organizacji 
kombatanckich oraz szkół. 
Składanie wiązanek kwiatów 

 W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Pod pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze

Pamiętali o tragicznej rocznicy 
W naszym mieście uczczono 82. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir

i zniczy poprzedziła mo-
dlitwa oraz przemówienie 
prezesa strzelińskiego koła 
Związku Sybiraków, Marka 
Charowskiego, który przy-
bliżył tragiczną historię de-
portacji. Na jego prośbę 
uczczono minutą ciszy pa-
mięć pozostałych na nieludz-
kiej ziemi naszych rodaków, 
których prochy są rozsiane 
po całej Syberii.

Głos zabrała również 
współorganizatorka obcho-
dów, burmistrz Dorota Paw-
nuk, która podzię-
kowała wszystkim 
delegacjom i pocz-

tom sztandarowym za udział 
w uroczystościach i pielęgno-
wanie pamięci o dramatycz-
nych wydarzeniach sprzed 
ponad 80 lat.

Przypomnijmy, że w nocy 
z 9 na 10 lutego 1940 r. roz-
poczęła się pierwsza masowa 
deportacja Polaków na Sy-
bir, przeprowadzona przez 
NKWD. W głąb Związku So-
wieckiego wywieziono wtedy 
około 140 tys. obywateli pol-
skich. Wielu umarło już w dro-
dze, tysiące nie wróciły do kra-

ju. Wśród deportowanych były 
głównie: rodziny wojskowych, 
urzędników, pracowników 
służby leśnej i kolei ze wschod-
nich obszarów przedwojennej 
Polski. Następne trzy depor-
tacje były już mniej liczne, ale 
również tragiczne w skutkach. 
Historycy szacują, że mogły 
objąć łącznie ok. 190 tys. Po-
laków. Zesłańców czekała po-
dróż trwająca nawet kilka tygo-
dni. W bydlęcych wagonach, 
którymi jechali, były prycze, 
żelazne piecyki, a zamiast 

toalet: dziury w podłodze. 
Brakowało wody, ciepłych 
posiłków, opieki lekarskiej. 
W transportach szybko roz-
przestrzeniały się insekty. 
Do tego dochodził potworny 
ścisk, dotkliwy szczególnie 
podczas upałów. Te urągają-
ce ludzkiej godności warunki 
często powodowały śmierć 
zwłaszcza najsłabszych: cho-
rych, dzieci i osób starszych.

Podróż była jednak zaled-
wie pierwszym aktem dramatu 
zesłańców. Szokiem po przy-

jeździe na miejsce okazywały 
się warunki mieszkaniowe, 
które zastawali deportowani. 
Dlatego surowy klimat oraz 
brak żywności i leków zbierał 
śmiertelne żniwo wśród de-
portowanych Polaków. 

W organizacji gminnych 
obchodów rocznicowych 
pomogli pracownicy: Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury, 
Centrum Usług Komunal-
nych i Technicznych oraz 
straży miejskiej.

RED



Nr 2(89) 28 lutego 2022

7

Z życia sołectw

Stałym cyklem każdego nu-
meru „Nowin Strzelińskich” 
jest prezentacja poszczegól-
nych sołectw gminy Strze-
lin. Tym razem odwiedzili-
śmy Brożec. Funkcję sołtysa 
od 2010 r. sprawuje tam To-
masz Głowacki. Jest on rów-
nież radnym Rady Miejskiej 
Strzelina. Skład rady sołeckiej 
uzupełniają: Włodzimierz Ka-
roń, Grzegorz Wilman, Jolanta 
Puk, Jakub Ilnicki oraz Mateusz 
Hołowaty. Brożec zamieszkuje 
ok. 300 osób. Warto podkreślić, 
że w skład sołectwa wchodzi 
jeszcze jedna miejscowość, Ul-
sza. Kilka lat temu próbowano 
odłączyć ją od Brożca i stwo-
rzyć odrębne sołectwo. – Przy 
okazji zmiany nazwy miej-
scowości z Ulica na Ulsza, 
pisaliśmy o wyodrębnienie 
osobnego sołectwa. Niestety, 
władze wojewódzkie wyraziły zgodę jedynie na zmianę nazwy – zaznacza sołtys To-
masz Głowacki. Jednocześnie podkreśla, że osobne sołectwo byłoby korzystniejsze dla miesz-
kańców. – Ulsza miałaby swoje władze i dysponowałaby własnym budżetem sołeckim. 
Być może kiedyś jeszcze dojdzie do takiego wyodrębnienia – przekonuje. Dla miesz-
kańców już sama zmiana nazwy była dobrą wiadomością, gdyż wcześniejsza sprawiała sporo 
komplikacji. – Zdarzały się sytuacje, że kurierzy oraz różnego rodzaju służby nie mogły 
dotrzeć pod wskazany adres, gdyż nazwę „ulica” szukano w mieście – wspomina.  

W Brożcu, podobnie jak w innych miejscowościach, z uwagi na pandemię mocno wy-
hamowała działalność kulturalna. W ubiegłym roku udało się zorganizować jedynie do-
żynki połączone z końcem lata. Wcześniej w miejscowości, oprócz wspomnianej imprezy, 
odbywały się również Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka. – Jeśli sytuacja związana z ob-
ostrzeniami zezwoli, to na pewno będziemy chcieli 
zorganizować cykliczne imprezy – informuje sołtys.  

Spore środki na OSP i KGW 
W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji ponad 27 tys. 

zł w ramach funduszu sołeckiego. Najwięcej, gdyż 10 tys. 
zł, zdecydowano się przeznaczyć na doposażenie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. – Systematycznie, 
co roku, przekazujemy część funduszu na cele jed-
nostki. Jej działalność jest dla nas nieoceniona. Dru-
howie wyjeżdżają do sporej ilości zdarzeń. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt potrzebny 
druhom do pracy – informuje Głowacki. W funduszu so-
łeckim znalazło się również 7 tys. zł na działalność Koła 
Gospodyń Wiejskich. W Brożcu działa ono od blisko 7 
lat, a jego przewodniczącą jest Sylwia Sowa. – W ostatnim 
czasie, z uwagi na pandemię, koło nie działa prężnie, 
ale liczymy, że w końcu się to zmieni. Członkowie 
do tej pory korzystali z jednego z pomieszczeń remi-
zy, w którym do dyspozycji mają sprzęt. Przekazana 
kwota na pewno poprawi możliwości koła – zazna-
cza. W sołeckim budżecie wyodrębniono również 6 tys. zł 
na utrzymanie terenów zielonych, 2 tys. zł na doposażenie 
miejscowego piłkarskiego klubu oraz nieco ponad 2 tys. zł 
na organizację imprez. 

Priorytetową kwestią, która od wielu lat jest podnoszona 
w Brożcu, jest budowa świetlicy. Wszystko jest na dobrej 

Tomasz Głowacki jest sołtysem Brożca od 2010 r.

Czekają na świetlicę
W budżecie spore środki przeznaczają m.in. na działalność miej-
scowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a  także Koła Go-
spodyń Wiejskich. Priorytetową kwestią dla mieszkańców Brożca 
jest budowa świetlicy. Jest realna szansa, że  już w  najbliższym 
czasie będą mogli cieszyć się z nowego miejsca spotkań.

drodze, aby mieszkańcy w najbliższym czasie mogli cieszyć się nowym miejscem spotkań. 
– Posiadamy gminny teren, po byłym sklepie, który nadaje się do budowy świetli-
cy. Z uwagi na stan techniczny lepszym rozwiązaniem jest wyburzenie tej części, 
w której mieścił się sklep i postawienie nowego budynku. Opracowana została już 
dokumentacja techniczna na to zadanie, a gmina złożyła wniosek o dofinansowa-
nie inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Czekamy na decyzję o przyznaniu środ-
ków. Jeśli będzie ona pozytywna, gmina będzie mogła ogłosić przetarg na wyło-
nienie wykonawcy – wyjaśnia sołtys. – Koszt zadania może wynieść kilkaset tysięcy 
złotych, więc jeśli nie uda się uzyskać pomocy finansowej, myślę, że gmina stanie 
przed decyzją o realizacji tej inwestycji z własnego budżetu, być może w cyklu kil-
kuletnim – dodaje. Mieszkańcy bardzo liczą na budowę świetlicy, gdyż obecnie nie mają 
zbyt dużej możliwości spotkań. Korzystają co prawda z sali w remizie, ale jest ona zbyt mała 
na organizację większych imprez. 

Ważnym zadaniem, na które liczą mieszkańcy jest również remont drogi powiatowej 
między Brożcem a Częszycami. – Niestety, Starostwo Powiatowe w Strzelinie nie 
złożyło wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu, więc 
na naprawę drogi w najbliższym czasie nie będziemy mogli liczyć – zaznacza sołtys. 
Ponad 1,5 - kilometrowy odcinek jest utwardzony, ale jego fatalny stan sprawia, że poru-
szanie się „osobówką” stanowi spore wyzwanie. Jak podkreśla sołtys, remont drogi jest 
istotny z kilku powodów. – Byłby to dość duży skrót dla mieszkańców Częszyc, 
którzy jeżdżą do Brożca do kościoła, a także w kierunku Oławy. Zmianie mo-
głaby ulec również trasa Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Obecnie autobusy 
z Częszyc muszą cofnąć się w kierunku Strzelina, aby pojechać do Brożca, przez 
co nadkładają kilometrów. Gdyby wspominana trasa była przejezdna, zmniejszy-
łyby się koszty związane z obsługą SKP – przekonuje Głowacki.

W nieodległych planach mieszkańcy mają również upiększenie tzw. ryneczku (teren między 
kościołem a remizą strażacką). - To miejsce jest wizytówką Brożca. Powoli zmienia się 
jego wygląd. W 2015 r. powstała remiza, kilka lat temu stanęły tam słupy oświetlenio-
we. Chcemy jeszcze poprawić nawierzchnię – zaznacza. Inne zadanie dotyczy oświetlenia. 
- Przy wyjeździe z Brożca w kierunku Strzelina planujemy zamontować kilka lamp, 
aby mieszkańcy w bardziej bezpiecznych warunkach mogli dojść do domów – dodaje. 

Warto wspomnieć o parafii św. Jakuba Apostoła w Brożcu. W ostatnich latach w miejsco-
wym kościele przeprowadzono kilka ważnych remontów. Wykonano m.in. elewację budyn-
ku, odnowiono wewnątrz posadzkę i odmalowano ściany. - W najbliższym czasie czeka 
nas remont ołtarza. Ksiądz proboszcz złożył do Gminy Strzelin oraz Województwa 
Dolnośląskiego wnioski o dofinansowanie zadania – informuje Głowacki. 

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w Brożcu działa Ochotnicza Straż Pożarna 
(należy do niej 24 druhów). Jednostka liczy na dofinansowanie zakupu nowego wozu 
strażackiego. Jak podkreśla sołtys, są na to realne szanse już w przyszłym roku. Ponadto 
w miejscowości funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz klub sportowy FMS Strze-
lini (dawniej LKS Brożec). Seniorzy grają  w A klasie i zajmują obecnie 13 miejsce z 15 
pkt. - Zespół stawia na młodych zawodników. W pierwszym składzie regularnie 
występuje czterech 17-latków. Myślę, że to w przyszłości przyniesie korzyść nie 
tylko dla samych piłkarzy, ale również drużyny – kończy Tomasz Głowacki. 

RED
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W Strzelinie od ponad 
10 lat działa Zespół Inter-
dyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Został powoła-
ny zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Strzelin. 
To grupa specjalistów z róż-
nych instytucji (m.in. jednost-
ki policji, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, szkół, 
GOPS-u, sądu, przychodni) 
łącząca wiedzę, umiejętno-
ści, podejmująca współpracę 
i skoordynowane działania 
mające na celu niesienie po-
mocy osobom krzywdzonym 
oraz przeciwdziałanie zja-
wisku przemocy na terenie 
miasta i gminy Strzelin. Ce-
lem zespołu jest m.in. two-
rzenie grup roboczych w celu 
rozwiązywania problemów 
związanych z występowa-
niem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypad-
kach. Ich zadaniem jest np. 
monitorowanie sytuacji ro-
dzin, w których dochodzi 
do przemocy oraz rodzin za-
grożonych występowaniem 
tego zjawiska. - Obecnie 
nasz zespół liczy 14 osób. 
Są to fachowcy w swoich 
dziedzinach, z wiedzą i do-
świadczeniem, zaangażo-
wani w pomaganie. Chcę 
podkreślić, że pracujemy 
społecznie lub w ramach 
obowiązków służbowych 
– podkreśla przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinar-
nego do Spraw Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie, 
Agnieszka Tekiela.

Za każdym razem członkowie grup roboczych opracowują indywidualny plan pomocy rodzinie, w której dochodzi do przemocy

Coraz więcej pracy zespołu zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy 

Nasila się przemocW  ubiegłym roku w  naszej gminie założono 59 
„Niebieskich Kart”.Prowadzono niemal sto proce-
dur (łącznie z tymi rozpoczętymi w poprzednich 
latach) związanych z  przemocą w  rodzinie. Jak 
podkreśla przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Agnieszka Tekiela, w czasie pandemii 
pogarsza się funkcjonowanie psychiczne nasze-
go społeczeństwa. 

W styczniu odbyło się 
posiedzenie zespołu pod-
sumowujące ubiegłoroczne 
działania. Z opracowane-
go sprawozdania wynika, 
że w 2021 r. założono w na-
szej gminie 59 „Niebieskich 
Kart” (to procedura, która 
ma pomagać osobom po-
krzywdzonym przemocą – 
red.). Wśród nich 54 zostały 
założone przez policję, 2 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, 2 przez 
przedstawiciela oświaty, a 1 
przez Publiczny Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjne-
go. Łącznie prowadzonych 
było natomiast 99 procedur 
związanych z „Niebieską 
Kartą”, gdyż 36 dotyczyło 
jeszcze 2020 r., a 4 – 2019 r. 
Co ważne, do końca 2021 r. 
zamknięto aż 61 procedur, 
a do dalszego prowadze-
nia pozostało 38 przypad-
ków (1 z 2020 r. i 37 z 2021 
r.). - Warto podkreślić, 
że w ubiegłych latach licz-
ba prowadzonych „Niebie-
skich Kart” była niższa. 
W związku z przedłużają-
cym się stanem zagroże-
nia epidemicznego, a tym 
samym pogorszeniem się 
funkcjonowania psychicz-
nego naszego społeczeń-
stwa, sytuacja w rodzinach 
zagrożonych lub doświad-
czających przemocy rów-
nież pogarszała się, a prze-
moc nasilała – zaznacza 
Tekiela. W ubiegłym roku 
odbyły się aż 204 spotkania 
grup roboczych. - W każ-

dym przypadku grupa 
opracowywała indywidual-
ny plan pomocy rodzinie, 
prowadzono monitoring 
działań. Członkowie wy-
stępowali do sądu z wnio-
skami o wgląd w sytuację 
dziecka, do prokuratury za-
wiadamiając o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przemocy w rodzinie oraz 
do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych z wnioska-
mi o spowodowanie pod-
jęcia leczenia odwykowego 
przez członków rodziny. 
Motywowano osoby uczest-
niczące w procedurze 
do skorzystania z pomo-
cy psychologa w Punkcie 
Informacyjno – Konsulta-
cyjnym Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie – za-
znacza Tekiela. 

Zespół otrzymuje środki 
z budżetu gminy na konkretne 
zadania w obszarze przeciw-
działania przemocy w rodzi-
nie, dzięki temu zostało zreali-
zowanych wiele dodatkowych 
działań. Członkowie zespołu 
brali udział w różnego rodza-
ju szkoleniach, warsztatach 
i spotkaniach informacyjnych. 
Zakupiono również materiały 
edukacyjne służące szeroko 
rozumianej profilaktyce zacho-
wań przemocowych: breloki, 
maskotki dla dzieci uczest-
niczących w interwencjach 
domowych, plakaty, broszury 
i ulotki. Natomiast w Punk-
cie Informacyjno - Konsulta-
cyjnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w 2021 
roku udzielono wsparcia 16 
osobom podczas 76 godzin 
spotkań z psychologiem.

Opr. JO 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

STRZELIN – WSCHODNIE PRZEDMIEŚCIE
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„STRZELIN- UL. GEN. L.OKULICKIEGO”
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części CZĘSZYC
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„STRZELIN – STARE MIASTO – POŁUDNIOWY WSCHÓD – PIERZEJA PÓŁNOCNA”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Strzelina:

• uchwały nr XXIV/319/20 z 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN – WSCHOD-
NIE PRZEDMIEŚCIE

• uchwały nr XXXII/418/21 z 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STRZELIN- UL. GEN. 
L.OKULICKIEGO”

• uchwały nr XXXIII/432/21 z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części CZĘSZYC

• uchwały nr XXXVII/499/21 z 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STRZELIN – STARE 
MIASTO – POŁUDNIOWY WSCHÓD – PIERZEJA PÓŁNOCNA”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbko-
wicka 11, 57-100 Strzelin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
w terminie do 25 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z -3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi 
i  wnioski w  zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do  rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 
Strzelin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące prze-
twarzania i udostępniania danych osobowych na  potrzeby procedury sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych).  
Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 
z późn. zm.) jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. 
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć 
na BIP Gmina Strzelin, w zakładce Klauzule informacyjne - Klauzula informacyjna o prze-
twarzaniu danych osobowych lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. 
Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

W poprzednim 
numerze gazety 
informowaliśmy 
o zmianach w trze-
ciej części programu 
„Czyste Powietrze”. 
Mamy dobrą wiado-
mość dla osób, które 
czekają na realizację 
pomocy z tego pro-
gramu. Pod koniec 
stycznia ruszył nabór 
wniosków o dofinan-
sowanie na wymianę 
starych i nieefektyw-
nych źródeł ciepła. 
Tym razem można 
otrzymać nawet 
do 69 tys. zł. 

Przypomnijmy, że trze-
cią odsłonę programu 
podzielono na dwie fazy. 
Obecnie trwa nabór 
uwzględniający następują-
ce zasady:

*Przeciętny dochód 
na jednego członka gospo-
darstwa domowego upraw-
niający do najwyższego po-
ziomu wsparcia – do 900 zł 
(gospodarstwa wieloosobo-
we) lub do 1260 zł (gospo-
darstwa jednoosobowe).

*Alternatywa do docho-
dowego kryterium kwalifi-
kowalności – ustalone prawo 
do otrzymywania zasiłku sta-
łego, zasiłku okresowego, za-
siłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego.

*Intensywność dofinan-
sowania – do 90% kosztów 
kwalifikowanych:

- maksymalna kwota dota-
cji dla całego przedsięwzięcia 
– do 69 tys. zł

*Liczba transz rozliczeń – 
do pięciu.

W strzelińskim magistracie działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste 
Powietrze”, w którym urzędnicy udzielają wszelkich informacji (zdj. archiwum)

Odbiorą odpady 
od rolników

W marcu, kolejny już raz, odbędzie się zbiórka agroodpa-
dów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Obiorem i zago-
spodarowaniem zebranych odpadów zajmie się firma REKO 
z Myszkowa, która realizowała już to zadanie w 2020 roku. 
Odpady odebrane zostaną od wszystkich rolników, któ-
rzy do 20 lutego 2022 roku zgłosili chęć skorzystania 
z tego typu wsparcia. Szacuje się, że odebranych może zo-
stać nawet ok. 50 ton opadów. Na realizację programu Gmina 
Strzelin pozyskała ponad 23 tys. zł dofinansowania z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RED

Złóż wniosek i uzyskaj 
nawet 69 tys. zł Ruszyła kolejna część 

programu „Czyste Powietrze”
*Okres realizacji przedsię-

wzięcia – do 36 miesięcy.

Dodatkowe wsparcie 
dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą 
trwały prace nad drugą fazą 
wdrażania trzeciej części pro-
gramu „Czyste Powietrze”, 
obejmującą m.in. prefinan-
sowanie wydatków, a także 
pomoc wnioskodawcom 
w przygotowaniu, realizacji 
i rozliczeniu inwestycji.

Ponadto zmodyfikowano 
niektóre zapisy we wszyst-
kich częściach programu 
i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian 
to:

*Uwzględnienie możliwości 
finansowania z „Czystego Po-
wietrza”, gdy dofinansowanie 
łączy się z gminnymi progra-
mami parasolowymi, w któ-
rych wnioskodawca nie staje 
się właścicielem kotła do za-
kończenia okresu trwałości.

*Umożliwianie dłuższej re-
alizacji projektu, gdy opóźnie-
nie rozliczenia wynika z prze-
sunięcia terminu przyłączenia 
gazu przez operatora.

*Dopuszczenie kotłów 
dwupaliwowych na drew-
no kawałkowe i pellet, jako 
zgodnych z celami programu.

*Doprecyzowanie wyma-
gań dla przewodów komino-
wych w przypadku kotłów 
na paliwo stałe, ze względów 
bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że  
w strzeliński magistracie 

działa gminny punkt 
konsultacyjno-informa-

cyjny programu 
„Czyste Powietrze”. 
Wszystkich, którzy
 zainteresowani są 

wymianą ogrzewania 
lub termomodernizacją 

budynku jednorodzinne-

go mogą skontaktować 
się: telefonicznie pod 

numerem 607 444 160 
lub 885 995 333 

lub osobiście w Wydzia-
le Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunal-
nej, ul. Ząbkowicka 11a 

(poprzednia siedziba 
Straży Miejskiej).

RED
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Koncert 
muzyki 

kameralnej
W niedzielę, 23 stycznia 

o godz. 17:00 w Kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Strzelinie odbył się 
koncert Musica in Ecclesia 
„W górę serca” w wykona-
niu Pakowski Trio. Skrzyp-
ce, wiolonczela i instrumenty 
klawiszowe wprowadziły pu-
bliczność w podniosły nastrój. 
Wszyscy zebrani mogli usły-
szeć dzieła znanych i rozpo-
znawalnych na całym świecie twórców muzyki klasycznej i poważnej. Nie zabrakło również utworów, rozpoznawalnych po kilku 
dźwiękach, takich jak np. „Hallelujah”. Tuż po koncercie, uczestnicy nie kryli zadowolenia i wyrażali nadzieję, że w przyszłości, 
organizatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury będą proponować podobne wydarzenia.

RED

Zespół Pakowski Trio wprowadził publiczność w podniosły nastrój

LITERACKO, PLASTYCZNIE 
I ZABAWOWO 

Ferie zimowe za nami. W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Strzelinie nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Literackie 
ferie nawiązywały do bajek i wierszy znanych autorów. Dzieci wy-
konały z papieru „huśtającego” się ślimaka do bajki „Zmartwienie 
Anatola” oraz walentynkową kartkę z włóczką, do której inspi-
racją był tekst „O Wilku, który chciał się zakochać”. Uczestnicy 
poznali także wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Coś strasznego”. 
Na jego podstawie wymalowałi farbami swoje własne straszydło. 

Uczestnicy wykonali także wspólnie odbijanego pajacyka, na podsta-
wie opowiastki Czesława 
Janczarskiego „Piosenka 
pajacyka Bimbambo-
ma”. Ten tekst przywo-
łał u dzieci wspomnie-
nia własnych przygód, 
dotyczących zakładania 
ptasich gniazd w róż-
nych dziwnych miejscach 
domu np. na balkonie. 
Były jeszcze zabawy 
na słodko z cukierkami, 
szukanie skarbów w bi-
bliotecznym labiryncie, 
układanie skomplikowa-
nych figur, a do tego spo-
ro pozytywnych emocji 
i uśmiechu. Było literacko, 
plastycznie i zabawowo. 

RED
Jedno z zadań dotyczyło wykonania odbijanego pajacyka

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach

W albumie znajdzie się m.in. zdjęcie ze zbiorów Henryki Thomas, 
które przedstawia początki powojennej cukrowni i jej załogę

Ukradły Mona Lisę? 
W czwartek, 17 lutego w sali widowiskowej Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl pt. 
„Babski przekręt". Na scenie pojawiły się znane i lu-
biane polskie aktorki: Małgorzata Lewińska, Ewa 
Kuklińska, Laura Samojłowicz, oraz Joanna Chułek. 

Włoski biznesmen i wielki patriota Luigi Caruso czyni 
starania, żeby odzyskać od Francuzów bezcenny obraz 
Mona Lisy. Kiedy nadarza się okazja, postanawia nie zmar-
nować swojej szansy. Po raz pierwszy w historii obraz ma 
przyjechać na wystawę do Polski, będzie wystawiany w Pa-
łacu Kultury. Luigi zbiera ekipę w Polsce, chcąc przechwy-
cić obraz. Tworzą ją cztery nietuzinkowe, acz nie do końca 
zorganizowane kobiety. Wszystkie są wściekłe i zdetermi-
nowane, żeby dokonać kradzieży i zarobić 100 milionów dolarów, żeby zmienić swoje warunki życiowe i odegrać się na ludziach, 
którzy je skrzywdzili. Czy im się to uda? Czy znajdą wspólny język przy takiej różnicy charakterów? Czy otrzymają obiecane 
pieniądze? I co zamierzają zrobić z tak niewyobrażalną i niedorzeczną sumą pieniędzy? Na te pytania odpowiedź poznała zna-
komita strzelińska publiczność, która jak zwykle dopisała obecnością. Spektakle teatralne zawsze cieszą się dużym zaintereso-
waniem w naszym mieście. 

SOK

 Frekwencja dopisała i sala widowiskowa wypełniła się po brzegi

To ostatnia szansa, aby podzielić się fotografiami…

Tworzą niezwykły album powojennego Strzelina 
Strzelińska biblioteka przygotowuje album „Ocalić od zapomnienia” ze zdjęciami mieszkańców Strzelina po 1945 

roku (do 1980 r.). – Załączone zdjęcie do tego tekstu to jedno z rewelacyjnych ze zbiorów pani Henryki Tho-
mas, które do nas dotarło. Początki powojennej cukrowni i jej załoga – zaznacza dyrektor Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Strzelinie Tomasz Duszyński. Strzelińska biblioteka jeszcze tylko kilka tygodni czeka na zdję-
cia z rodzinnych albumów. - Tworzymy książkę ze zdjęciami mieszkańców Strzelina i naszego miasta z lat 
1945-1980. Ocalmy od zapomnienia tamtą historię. Przeglądnijcie domowe archiwa, poproście o zdjęcia ro-
dziców, dziadków, znajomych. Album tworzymy wspólnie. Zeskanujemy wasze zdjęcia i albumy w biblio-
tece, a jeśli macie skany wyślijcie je do nas na adres bpdyrektor@strzelin.pl z dopiskiem „Album”. Ogło-
szenie przekazujemy w social-mediach, w gazetach, poczta pantoflową, na plakatach w mieście i ulotkach 
w zaprzyjaźnionych instytucjach, a nawet z kościelnej ambony, za co dziękujemy strzelińskiej parafii. Ten 
moment zbierania zdjęć w końcu jednak minie. Przykro by nam było, gdyby po premierze albumu zgłosiły 
się osoby, do których wiadomość nie dotarła – podkreśla. 

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest w ramach „Kulturalnego Budzika”, wspólnie z Uniwersytetem III Wie-
ku, historykiem Jackiem Dziedzińskim i wieloma pasjonatami Strzelina. Projekt finansowany jest w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

RED
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Strzeliński pisarz Tomasz 
Duszyński wydał właśnie 
kolejną powieść. „Feno-
men z Warszawy” to kry-
minał retro, którego 
akcja toczy się w mię-
dzywojennej stolicy, 
gdzie od kilku miesięcy 
znajdowane są zwłoki 
zamordowanych kobiet. 
Zdesperowana policja, 
uginając się pod napo-
rem opinii publicznej, 
sięga po niecodzienne 
środki. W wywiadzie 
z autorem poruszamy 
wątki nowej książki...  

Światło dzienne ujrzała 
Twoja kolejna książka. 
„Fenomen z Warszawy” 
to kryminał retro, którego 
akcja dzieje się w latach 
30 XX w. w Warszawie. 
Dotychczas (np. trzy 
części „Glatz”) zabierałeś 
czytelników w bardziej 
lokalne miejsca Dolne-
go Śląska. Skąd pomysł 
na międzywojenną stolicę?

- Warszawa okresu mię-
dzywojennego jest szalenie 
ciekawa. Zajmowałem się nią 
jako historyk, przyszedł czas, 
że zainteresowałem się nią 
także jako pisarz. Zaczęło się 
od pomysłu na kryminalną hi-
storię, w którą zaangażowany 
został najsławniejszy polski 
jasnowidz Stefan Ossowiecki. 
Pomysł długo nie dawał mi 
spokoju i w końcu przerodził 
się w powieść. Stefan Osso-
wiecki to postać historyczna. 
Często wspomagał stołeczną 
policję, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących poszukiwań osób 
zaginionych. Ten fakt posta-
nowiłem wykorzystać. Ko-
misarz Wróbel prowadzący 
śledztwo związane z mor-
derstwami młodych kobiet 
zostaje zmuszony do współ-
pracy z jasnowidzem. Kon-
frontacja dwóch rożnych 
osobowości, sceptyka Anto-
niego Wróbla i obdarzonego 
niezwykłym darem Osso-
wieckiego stały się przyczyn-
kiem do zderzenia dwóch 
charakterów i opowiedzenia 
ciekawej historii. Przy oka-
zji pokazuję Warszawę lat 
30. starając się ją dokład-
nie opisać, nie zapominając 
o smaczkach z tej epoki. 

Mamy wyobrażenie War-
szawy romantycznej, tej 
pełnej rautów, hucznych 
imprez w Oazie i Adrii, roz-
świetlonej neonami sklepo-
wych witryn, kin i kawiarni. 
Za tą przypudrowaną fasadą 
kryło się jednak wiele mniej 
romantycznych zdarzeń. 
Bieda, ubóstwo, konflikty 

Tomasz Duszyński wydał kolejny kryminał retro

Porwania, wymuszenia, 
morderstwa i haracze Fenomen z Warszawy

na rożnych tłach. Korupcja, 
także w policji. Panoszący się 
po Kercelaku Tata Tasiem-
ka, sądy, dintojry, prostytucja 
(także nieletnich), porwania, 
wymuszenia, morderstwa 
i haracze. To wszystko czy-
telnik znajdzie w Fenomenie 
z Warszawy.

Czy praca nad tą książ-
ką (choćby ze względy 
na opis historyczny miejsc 
w stolicy) była trudniejsza 
od poprzednich?  

- Warszawa doczekała 
się bardzo bogatej literatu-
ry dotyczącej okresu mię-
dzywojennego. Monografie, 
wspomnienia, opracowania, 
artykuły są w  pracy nad po-
wieścią niezwykle pomocne. 
Dziś można znaleźć niemal 
każdą informację, której się 
potrzebuje tak o architektu-
rze jak i sztuce czy kulturze 
okresu międzywojennego.

Nieco inaczej wygląda moja 
praca  w przypadku serii Glatz, 
której jestem autorem.  Lite-
ratury dotyczącej międzywo-
jennego Kłodzka jest bardzo 
niewiele. W tym wypadku się-
gam do zasobów Archiwum 
Państwowego, moja kwe-
renda obejmuje dokumenty 
magistratu Glatz i tamtejszej 
policji. Teksty te są pisane 
w języku niemieckim, często 
odręcznie, co powoduje dłuż-
szy czas przygotowań poprze-
dzający pisanie powieści.

Praca nad Fenomenem 
z Warszawy pod względem 
dostępu do materiałów była 

więc łatwiejsza, nato-
miast oddanie klimatu 
epoki było na pewno 
dużym wyzwaniem. 
Same przygotowania 
do pisania i proces 
twórczy trwały kilka 
miesięcy.

Zdradź nieco 
więcej szczegółów 
dotyczących samej 
fabuły powieści…

- Od pół roku 
w Warszawie znaj-
dowane są zwłoki młodych, 
bestialsko zamordowanych 
kobiet. Zdesperowana policja, 
uginając się pod naporem opi-
nii publicznej, sięga po nieco-
dzienne środki… Do pomocy 
komisarzowi Antoniemu Wró-
blowi zostaje oddelegowany 
inżynier Stefan Ossowiecki 
– znany warszawki jasnowidz. 
Współpraca między Osso-
wieckim, a niechętnym mu 
racjonalistą nie układa się jed-
nak najlepiej. Policja zostaje 
zmuszona, by skorzystać także 
z wpływów… Taty Tasiemki, 
najsłynniejszego przedwojen-
nego gangstera. Czytelnik bę-
dzie miał okazję odbyć podróż 
przez Warszawę, jej kawiarnie, 
kluby i teatrzyki, poznając 
mnóstwo ciekawostek i zna-
nych postaci z tamtego okresu.

W powieści łączysz 
zjawiska paranormalne 
z zagadkami kryminalnymi. 
Sięgasz więc po nowe środ-
ki w swojej twórczości…

- To wciąż rasowy kryminał 

retro. Ossowiecki rzeczywiście 
współpracował z policją. Wie-
le z opisywanych pobocznych 
wydarzeń dotyczących inżynie-
ra miały miejsce. Nie rozstrzy-
gam czy Ossowiecki miał dar 
jasnowidzenia. Być może, jak 
twierdzi sam komisarz Wró-
bel, był to człowiek obdarzony 
niesamowita intuicją i empatią 
pozwalającą mu trafnie docho-
dzić do pewnych rozwiązań. 
Myślę, że wątek Ossowieckie-
go, to dodatkowy smaczek, 
który wyróżnia „Fenomena 
z Warszawy” na tle innych kry-
minałów historycznych.

Czy „Fenomen z War-
szawy” może liczyć 
na kontynuację?

- Tak, to trylogia. Dodam, 
że już ukończona, która suk-
cesywnie okazywać się będzie 
w druku nakładem wydawnic-
twa SQN. Tom drugi „Czło-
wiek z celuloidu” poprowa-
dzi nas przez przedwojenne 
środowisko warszawskich fil-
mowców. Tom trzeci „Czło-

wiek bez przyszłości” rozgry-
wa się w latach 1939 – 1944. 
Kończy się podczas Powstania 
Warszawskiego, kiedy to zginął 
Stefan Ossowiecki, rozstrze-
lany w początkach sierpnia 
wraz z tysiącami mieszkańców 
Warszawy. To mocna trylogia, 
która powinna się spodobać 
czytelnikom.

Gdzie można kupić 
książkę i czy planujesz 
spotkania z czytelnikami?

- Spotkanie na żywo zapew-
ne zrobimy w spokojniejszych 
czasach, gdy tylko będzie taka 
możliwość. Spotkania online 
odbywają się co jakiś czas, 
zapraszam do śledzenia mo-
jego fanpejdżu na Facebooku. 
Książki dostępne są w księ-
garniach w całej Polsce, także 
internetowych. Mieszkańcy 
Strzelina i okolic na pewno 
znajdą Fenomena z Warszawy 
w strzelińskiej księgarni.

Nad jaką książką obec-
nie pracujesz?

- Ukończona została już 
czwarta część z cyklu Glatz. 
„Glatz. Goliat” będzie miał 
premierę niebawem. W tym 
roku czytelnicy mogą się 
także spodziewać na księ-
garskich półkach powieści 
młodzieżowej. O niej po-
wiem więcej za jakiś czas. 
Teraz zapraszam do podroży 
po Warszawie wraz z komi-
sarzem Wróblem i Stefanem 
Ossowieckim.

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

To ostatnia szansa, aby podzielić się fotografiami…

Tworzą niezwykły album powojennego Strzelina 
Strzelińska biblioteka przygotowuje album „Ocalić od zapomnienia” ze zdjęciami mieszkańców Strzelina po 1945 

roku (do 1980 r.). – Załączone zdjęcie do tego tekstu to jedno z rewelacyjnych ze zbiorów pani Henryki Tho-
mas, które do nas dotarło. Początki powojennej cukrowni i jej załoga – zaznacza dyrektor Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Strzelinie Tomasz Duszyński. Strzelińska biblioteka jeszcze tylko kilka tygodni czeka na zdję-
cia z rodzinnych albumów. - Tworzymy książkę ze zdjęciami mieszkańców Strzelina i naszego miasta z lat 
1945-1980. Ocalmy od zapomnienia tamtą historię. Przeglądnijcie domowe archiwa, poproście o zdjęcia ro-
dziców, dziadków, znajomych. Album tworzymy wspólnie. Zeskanujemy wasze zdjęcia i albumy w biblio-
tece, a jeśli macie skany wyślijcie je do nas na adres bpdyrektor@strzelin.pl z dopiskiem „Album”. Ogło-
szenie przekazujemy w social-mediach, w gazetach, poczta pantoflową, na plakatach w mieście i ulotkach 
w zaprzyjaźnionych instytucjach, a nawet z kościelnej ambony, za co dziękujemy strzelińskiej parafii. Ten 
moment zbierania zdjęć w końcu jednak minie. Przykro by nam było, gdyby po premierze albumu zgłosiły 
się osoby, do których wiadomość nie dotarła – podkreśla. 

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest w ramach „Kulturalnego Budzika”, wspólnie z Uniwersytetem III Wie-
ku, historykiem Jackiem Dziedzińskim i wieloma pasjonatami Strzelina. Projekt finansowany jest w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

RED
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Do kultury 
na rowerze 

Od niedawna na tere-
nie parkingu przy Strze-
lińskim Ośrodku Kul-
tury znajduje się stojak 
na rowery. Parking jest 
monitorowany, zatem 
każdy rower będzie pod 
baczną obserwacją tzw. „szklanego oka". Niebawem wiosna, 
więc miłośnicy „dwóch kół" mogą spokojnie odwiedzać SOK 
ze swoimi pojazdami.

RED

Stojak znajduje się na parkingu (od strony poczty) 
przed Strzelińskim Ośrodkiem Kultury

Zebrali ponad 7500 zł

Przedszkole zagrało 
dla WOŚP

Kolejny raz Przedszkole Miejskie „Kolorowa Kraina” w Strze-
linie włączyło się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W ten szczytny cel zaangażowani byli: dyrektor Agata Gieża, 
koordynatorzy - Agnieszka Furcińska i Katarzyna Bugryn, a tak-
że pracownicy, dzieci oraz rodzice. W ramach akcji przeprowa-
dzane były m.in. licytacje. Zainteresowaniem cieszyły unikatowe 
drewniane renifery wykonane przez konserwatora przedszkola 
(pana Henia). Do tej pory można było je podziwiać przy wejściu 
do przedszkola. Każdy z pięciu reniferów wylicytowano za ponad 
100 zł, a niektóre osiągnęły powyżej 200 zł. Pomimo trudnych 
czasów związanych z pandemią koronawirusa (duża ilość izolacji, 
kwarantann) społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania. 
Łącznie udało się zebrać 7609,36 zł. Pieniądze zostały przekazane 
do strzelińskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
- Bardzo dziękuję za udział w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy organizowanej w naszym przedszkolu(…). 
Mimo bardzo okrojonej liczby dzieci, włączyliście się do ak-
cji wspaniale, a zebrana kwota w znacznym stopniu zasili-
ła konto strzelińskiego sztabu – napisała na facebookowym 
profilu przedszkola dyrektor Agata Gieża. 

RED

W niedzielę, 30 stycznia 
odbył się Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
W naszym mieście po raz 
kolejny utworzono sztab, 
który działał przy Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury. Przy-
pomnijmy, że w tym roku 
orkiestra zagrała pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy”, a pienią-
dze zbierano dla zapewnie-
nia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzro-
ku dzieci. Strzeliński sztab 
prowadzony przez Damiana 
Serwickiego, miał ręce pełne 
roboty. Od samego poranka 
na facebookowym fanpa-
g`u prowadzono szereg rela-
cji na żywo, podczas których 
odbywały się licytacje. - Po-
czątkowo miały one być 
podzielone na dwie gru-
py - online i stacjonarnie. 
Plany pokrzyżowała nam 
pandemia. Okazało się, 
że sporo osób przebywa 
na kwarantannie lub izo-
lacji i nie może zjawić się 
w siedzibie Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury. Dodat-
kowo porywisty wiatr, któ-
ry nawiedził nasz region 
poprzedniej nocy sprawił, 
że mało osób postanowi-
ło opuszczać swoje domy. 
Widząc, że frekwencja 
na miejscu nie jest zbyt 
duża podjęliśmy decyzję 
o przeprowadzaniu licy-
tacji online. Osoby, które 
docierały do naszej siedzi-
by, mogły również w nich 
uczestniczyć – relacjonuje 
Damian Serwicki. Licytacje 
prowadzone przez Sylwię 
Korczyńską cieszyły się, tra-
dycyjnie, bardzo dużą po-
pularnością. A przypomnij-
my, że chętni mogli zdobyć 
m.in. różnego rodzaju bony 
i vouchery niemalże z każ-
dej gałęzi usług działających 
na naszym terenie (np. fryzje-
rów, kosmetyczek, okulistów, 
restauracji, barów, pubów, 
warsztatów samochodo-
wych itp.). To oczywiście nie 
wszystko, bo licytowane były 
również: biżuteria, akwarium, 
meble, elektronarzędzia, pro-
dukty gospodarstwa domo-
wego, ubrania i wiele innych 
cennych gadżetów. Fani piłki 
nożnej mogli wylicytować 
m.in. koszulkę meczową 
z europejskich pucharów 
Sebastiana Bergiera z auto-

Przez cały dzień skrupulatnie liczono każdą złotówkę

Wolontariusze nie mieli łatwego zadania, gdyż kwestowali przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych

Ponad 20 instytucji włączyło się 
w charytatywną akcję 

Kto zgarnął tytuł 
„Szczodrego serca” ?

W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o akcji pn. „Puszka 
Życia” zorganizowanej przez Strzelińskie Stowarzyszenie „Gramy 
o życie”. Przypomnijmy, że inicjatywa polegała na zbiórce pienię-
dzy na rzecz podopiecznych. Do akcji włączyło się ponad 20 in-
stytucji, firm (nazwanych ekipami). Każda z nich otrzymała puszkę 
z logotypem stowarzyszenia na siedem dni. Zadaniem ekip było 
zebranie jak największej ilości pieniędzy do puszek. Akcja spotka-
ła się z pozytywnym odbiorem nie tylko ze strony ekip, ale rów-
nież ludzi dobrego serca, którzy chętnie wspierali przedsięwzięcie. 
Niedawno stowarzyszenie podsumowało akcję. Jak się okazuje, 
w niektórych puszkach znalazło się po kilkaset złotych. Najwięcej 
zebrała firma Port-Opon ze Świdnicy – aż 826 zł. To do tej ekipy 
powędrowała statuetka oraz tytuł „Szczodrego Serca”. Sporą sumę 
udało się pozyskać również Niepublicznemu Przedszkolu Eko-
logicznemu „Eko-Przedszkolak” – 612,14 zł czy strzelińskiemu 
technikum – 423,79 zł. Łącznie akcja przyniosła dochód sięgający 
ponad 4400 zł. Każda ekipa otrzymała podziękowania. 

Warto dodać, że nie była to jedyna akcja zorganizowana 
w ostatnim czasie przez stowarzyszenie „Gramy o życie”. W lu-
tym przeprowadzono charytatywną walentynkową sesję zdjęcio-
wą. Profesjonalny fotograf  wykonał chętnym osobom zdjęcia 
w pięknie przygotowanej scenerii strzelińskiej kawiarni „KawaU 
drania”. Oczywiście Ci, którzy zdecydowali się na sesję odwdzię-
czyli się wrzucając pieniądze do puszki GOŻ.

Z kronikarskiego obowiązku dodajemy, że Stowarzyszenie „Gra-
my o życie” ma pod swoją opieką 47 podopiecznych. W ciągu 10-let-
niej działalności udało się zebrać łącznie niemal 1,5 mln złotych. 
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Bez rekordu, ale z imponującą kwotą  

Otworzyli nie tylko serca, ale i portfele... 
Blisko 66 tysięcy złotych udało się zebrać w strzelińskim sztabie podczas tegorocznego Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Popularnością cieszyły się licytacje. Mieszkańcy 
nie szczędzili grosza, dzięki czemu pozyskano niecałe 17 tys. zł. Jak przebiegał tegoroczny 
finał, którego plany nieco pokrzyżowały pandemia i niesprzyjająca pogoda?

grafami drużyny Śląska Wro-
cław czy kalendarz PZPN. 
Nie lada gratką były również 
wejściówki do największego 
parku rozrywki Energylan-
dia oraz bonifikarty (karty 
zniżkowe) do sieci restauracji 
McDonald`s. Fanty przekaza-
ła również burmistrz Strzeli-
na Dorota Pawnuk, a wśród 
nich znalazły się zwiedzanie 
Strzelina z burmistrzem, 
zwiedzanie ratusza i wyjątko-
wa sesja fotograficzna oraz 
weekendowy pobyt w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Nad 
Stawami” w Białym Kościele 
połączony ze wspólnym gril-
lowaniem z szefową gminy. 
Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy wsparło również 
Strzelińskie Centrum Spor-
towo-Edukacyjne oferując 
m.in. wejściówki na basen, 
ośrodek w Białym Kościele 
oraz vouchery na indywidu-
alną naukę pływania, sau-
nę czy weekendowy pobyt 
w domkach „Nad Stawami” 
w Białym Kościele. - Miesz-
kańcy otworzyli nie tylko 
serce, ale i portfele. Licyta-
cje spotykały się z dużym 
zainteresowaniem i wiele 
fantów osiągało po kil-
kaset złotych - przyznaje 
szef  strzelińskiego sztabu. 
Łącznie, z samych licytacji, 
zebrało 16 tys. 996 zł. War-
to dodać, że oprócz licytacji 
po raz kolejny w siedzibie 
ośrodka działał stacjonarny 
sklepik z drobniejszymi fan-
tami (wśród nich były zabaw-
ki, pluszaki, artykuły szkolne 
itp.). 

Strzelinianie 
nie zawiedli 

Oczywiście, finał WOŚP 
to nie tylko licytacje. Na te-
renie miasta i całej gminy 
Strzelin dzielnie pracowało 
na rzecz orkiestry ponad 40 
wolontariuszy. Można było 
ich spotkać m.in. przed ko-
ściołami i sklepami. Najwię-
cej w puszcze udało się ze-
brać Luce Krzysztofczykowi 
(3438,94 zł). Wysokim wy-
nikiem mogła pochwalić się 
również Katarzyna Dojenko, 
która na rzecz orkiestry po-
zyskała 2978,48 zł. Warto 
dodać, że z orkiestrą po raz 
kolejny zagrali: Strzelińska 
Grupa Motocyklowa oraz 
Strzelińska Grupa Morsów. 

Należy wspomnieć, że od po-
łowy grudnia w kilkunastu strze-
lińskich sklepach i instytucjach 
znajdowały się stacjonarne 
puszki, do których, do dnia 
finału, można było wrzucać 
pieniądze. Jak zwykle w tej 
grupie nie zawiodło Przed-
szkole Miejskie „Kolorowa 
Kraina”, któremu udało się 
zebrać ponad 7500 zł. Więcej 
o tym w tekście pt. „Przed-
szkole zagrało dla WOŚP”. 

Z artystycznego programu 
strzelińskiego finału odbył 
się koncert legendarnej gru-
py TSA, w którego składzie 
na gitarze zagrał pochodzą-
cy z naszego terenu Maciej 
Wester. Nie udało się prze-
prowadzić, z uwagi na wzro-
sty zakażeń koronawirusem, 
bloku występów szkolnych. 
Choroba uniemożliwiła także 
pojawienie się na scenie lo-
kalnego zespołu Grand Blue. 

Późnym wieczorem, 
po przeliczeniu wszyst-
kich pieniędzy, okazało się, 
że strzeliński sztab zebrał 
65 907, 74 zł. Jest to kwota 
deklarowana, która zosta-
nie jeszcze potwierdzona za 
kilka tygodni. Mimo, że nie 
udało się pobić rekordu, któ-
ry opiewa na ponad 100 tys. 
zł, szef  strzelińskiego sztabu 

jest zadowolony z tegorocz-
nej zbiórki. - Niesprzyjają-
ca pogoda do kwestowa-
nia oraz okres, w którym 
z uwagi na COVID-19, do-
mów nie mogło opuszczać 
bardzo wiele osób przeło-
żyły się na nieco mniejszą 
kwotę. Uważam, że w tej 
sytuacji ten wynik i tak jest 
imponujący. Dzięki spraw-
nej pracy zespołu i wielkim 
sercu mieszkańców doło-
żyliśmy cegiełkę i wsparli-
śmy piękny cel – podsumo-
wuje Serwicki. - Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do tegorocznej 
zbiórki – wolontariuszom, 
którzy w ten dzień wyka-
zali się niesamowitą cier-
pliwością, członkom szta-
bu, współpracownikom 
ze Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury, ekipie, która skru-
pulatnie liczyła zebrane 
pieniądze, mieszkańcom za 
udział w licytacjach, zaku-
py i wrzucanie do puszek, 
a także darczyńcom, któ-
rzy przekazali fanty. Spoty-
kamy się za rok, bo gramy 
do końca świata i jeden 
dzień dłużej – kończy szef  
strzelińskiego sztabu.

JO
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Od niedawna Strze-
lińskim Ośrodkiem 
Kultury zarządza 
Sylwia Korczyńska. 
Nową dyrektor 
jednostki nie trzeba 
przedstawiać, gdyż 
ze strzelińską kul-
turą związana jest 
od kilkunastu lat. 
O początkach swojej 
drogi zawodowej, 
nowej roli w ośrodku 
oraz planach opo-
wiedziała „Nowinom 
Strzelińskim”.

Od 1 lutego zostałaś 
dyrektorem Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury. Jak 
się czujesz na nowym 
stanowisku?

- Spełniło się moje kolejne 
marzenie zawodowe. Kolejne, 
ponieważ samo zatrudnienie 
w ośrodku kultury, 16 lat 
temu, było dla mnie wielką 
sprawą. Wszystko doskonale 
zbiegło się w czasie, ponieważ 
1 lutego świętowałam 16-lecie 
mojej pracy w SOK i od 1 
lutego rozpoczęłam pracę 
na stanowisku dyrektora Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury. 
Zdecydowanie to moja bajka. 

16 lat to sporo czasu. 
Opowiedz o swojej karie-
rze zawodowej...

- Moja kariera zawodowa ści-
śle wiąże się z kulturą. Można 
powiedzieć, że pół życia spę-
dziłam w Strzelińskim Ośrod-
ku Kultury. Jestem z tego 
dumna. Jak już wspomniałam, 
zawsze marzyłam o tym, żeby 
skończyć studia i rozpocząć 
pracę w dziale kultury. Na po-
czątku moje zadania koncen-
trowały się na pracy z dziećmi. 
Były to zajęcia manualne i ru-
chowe. Mam ukończone kursy 
instruktora fitnessu oraz zum-
by i to mi bardzo pomagało 
wówczas w pracy. Poznałam 
też tajniki pracy administra-
cyjno – biurowej, kwestie ka-
drowe, księgowe. Codziennie 
wdrażałam się również w pra-
cę z ludźmi.  Była to bardzo 
fajna szkoła życia, ponieważ 
w ośrodku kultury trzeba być 
pracownikiem wielofunkcyj-
nym. Kolejnym wyzwaniem, 
które okazało się moim ko-
nikiem, była praca na scenie. 
Od kilkunastu lat prowadzę 
imprezy w Strzelinie. To wy-
maga bardzo dużo samody-
scypliny, obycia, kultury oso-
bistej oraz opanowania stresu. 
W Strzelińskim Ośrodku Kul-
tury przez lata pełniłam bar-

 Dyrektorem Strzelińskiego Ośrodka Kultury została Sylwia Korczyńska

W nagrodę obejrzeli bajkę
W środę, 16 lutego w Strzelińskim Ośrod-

ku Kultury odbyła się specjalna projekcja dla 
przedszkolaków. Zgodnie z treścią rozstrzygnię-
tego konkursu przedświątecznego „Hej kolęda, 
kolęda”, dla uczestników przewidziano nagro-
dy indywidualne i grupowe. Solowi wokaliści 
oraz ci, którzy kolędy zaśpiewali w duecie już 
odebrali drobne upominki, natomiast dla grup 
przedszkolnych przewidziano projekcję bajki pt. 
„Gordon i Paddy”. Organizatorzy ze Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury nie kryli zadowolenia 
tak dużym zainteresowaniem konkursem. Na-
grania nadesłały grupy z Przedszkola Miejskie-
go „Kolorowa Kraina” w Strzelinie oraz Eko-Przedszkolak. Tego dnia z nagrody skorzystało ok. 150 
dzieci, które z uśmiechami na ustach opuszczały siedzibę Strzelińskiego Ośrodka Kultury. 
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Dzieci chętnie skorzystały z możliwości obejrzenia bajki na dużym ekranie

Nowa dyrektor SOK 
zdradza plany Otwarta na ludzi, z inicjatywą 

i zaangażowaniem 
dzo różne funkcje. Oprócz tej 
głównej – specjalisty do spraw 
organizacji eventów byłam 
również kadrowcem, kasje-
rem, Dj-em. Chcę kontynu-
ować pracę eventowca, nadal 
pracować z ludźmi i dla ludzi, 
nie tylko prowadząc, ale także 
planując i realizując wydarze-
nia. Dyrektor otwarty na ludzi, 
z inicjatywą i zaangażowaniem 
– tak to ma wyglądać. 

A co robiłaś przed  pracą 
w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury?

- Skończyłam dwa kierun-
ki studiów, Dziennikarstwo 
i Komunikację Społeczną 
oraz Public Relations. Pra-
cowałam w Urzędzie Gmi-
ny Kondratowice, później 
w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Strzelin – tu działałam 
przy zabytkach i to był mój 
pierwszy kontakt ze spo-
łecznością strzelińską. Przy 
okazji oprowadzania po za-
bytkach, głównie po ratuszu 
strzelińskim. Miałam przy-
jemność poznać wielu ludzi, 
co pomogło w dalszej pracy. 
Po zakończeniu projektu dla 
studentów związanego z pra-
cą przy zabytkach, ówczesny 
burmistrz, Jerzy Matusiak 
zaproponował mi przejście 
do SOK. Wówczas dyrekto-
rem był Tadeusz Płaza, któ-
rego bardzo mile wspomi-
nam, zacny człowiek.

Czyli SOK to twój dru-
gi dom…

- Zdecydowanie. Bardzo mi 
na tym zależy, aby każdy czuł 
się tu jak u siebie w domu. 
Czasami ludzie używają takie-
go skrótu myślowego „Dom 
Kultury”, na co się nie obra-
żam, a wręcz bardzo się cie-
szę, bo dla mnie to jest drugi 
dom i mam nadzieję, że dla 
naszej społeczności również 
nim będzie, czego bardzo ży-
czę nam wszystkim.

To jakie masz plany 
dotyczące działalności 
i rozwoju SOK-u?

- Chce działać w oparciu 
o moje 16 lat pracy. Do-
świadczenie, które zdobyłam 
przez wszystkie lata, to jest 
lwia część, która będzie miała 
bardzo dobry wpływ na to, 
co będę robić dalej. Znam 
ludzi,  środowisko, potrze-
by społeczności i będzie mi 
to teraz łatwiej przełożyć 
na działania. Tym bardziej, 
że wprowadzając się do no-

wej siedziby Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury w 2015 
roku, dostaliśmy ogrom-
ne możliwości żeby szerzyć 
kulturę wielotorowo, która 
może być teraz wielobarw-
na. Ta praca ściśle wiążę się 
z ludźmi, a ja bardzo lubię 
zjednywać ludzi, przyjaźnić 
się z nimi. To za każdym ra-
zem procentuje, ponieważ 
wszystko zależy od ludzi. 
Robimy to dla ludzi i ich za-
dowolenie jest miarą naszej 
pracy. Ważne też by w „na-
szym domu” było po prostu 
ładnie, estetycznie, miło. 

Zależy mi, aby nie skupiać 
się na jednej dziedzinie. Chce-
my dawać możliwości pozna-
wania nowych dziedzin sztuki, 
kultury, muzyki itd. Chciała-
bym się skupić na współpra-
cy z jednostkami gminnymi, 
szkołami, sołectwami, kołami 
gospodyń wiejskich, stowa-
rzyszeniami, firmami, orga-
nizacjami charytatywnymi. 
Zamierzam kontynuować 
świetną współpracę z agencja-
mi artystycznymi z terenu całej 
Polski. Bardzo chcę otworzyć 
impresariat w najbliższym 
czasie. Trwają pracę przy two-
rzeniu naszego katalogu. Ten 
impresariat będzie bazą dla 
wszystkich artystów strzeliń-
skich. Jest jeszcze coś co mi 
się marzy, w sensie rozwoju 
kultury - amfiteatr. Uwielbiam 
takie miejsca i chciałabym by 
strzelinianie też mieli swój. 
Może kiedyś…

Wspomniałaś o pracy 
dla ludzi. Jak podsumujesz 
ostatni finał WOŚP?

- Praca dla ludzi sprawia, 
że zawsze mogę się od nich 
wiele nauczyć. Taka pomoc 
uczy pokory, samodyscypliny, 
empatii i jeśli mogę coś zro-
bić dla osób potrzebujących, 
to jestem tym zawsze zachwy-
cona. W finałach WOŚP bio-
rę udział od początku. Do-
kopałam się do zdjęć sprzed 
kilkunastu lat, gdzie prowadzę 
finały, a wcześniej, jako dzie-
ciak, kwestowałam na ulicach. 
Jest to bardzo bliskie mojemu 
sercu. W tym roku było o tyle 
ciężej, że od początku brali-
śmy pod uwagę, że nie będzie 
rekordu. Przede wszystkim 
dlatego, że oprócz pandemii, 
mieliśmy fatalną pogodę. Przez 
to wiele osób do nas nie dotar-
ło, bo mieli swoje problemy 
związane z wichurami. Jestem 
bardzo wdzięczna wszystkim, 
którzy do nas dotarli mimo 

wszystko lub wspierały nas on-
line. Bardzo dziękuję wolonta-
riuszom i darczyńcom. Jestem 
dumna z całej ekipy. Wszystko 
się udało. 

Wiemy już dużo o Two-
ich pasjach zawodowych, 
a jak wyglądają Twoje pry-
watne zainteresowania?

- Uwielbiam literaturę fak-
tu. Kocham piękno natury. 
Zachody słońca, kawa o po-
ranku na tarasie, ognisko, 
spacery, las, praca w ogrodzie. 
Kocham muzykę. Uwielbiam 
też gotować i jeść - to zdecy-
dowanie. Bardzo lubię trady-
cyjną polską kuchnię. Gorzej 
z deserami i ciastami, to za-
wsze lepiej wychodziło mojej 
siostrze. Poza tym uwielbiam 
tańczyć, lubię ruch, siłownię, 
sporty aerobowe – ogólnie 
sport to fantastyczna sprawa. 
Oprócz tego, w szkole średniej 
grałam w siatkówkę, przez kil-
ka lat trenowałam taekwondo, 
które teraz trenuje mój syn. 
Uwielbiam oglądać piłkę noż-
ną, lubię sporty walki. Jednak 
moja największa pasja od 6 lat, 
to mój syn Karol. Fantastyczny 
młody człowiek. Jestem w nim 
zakochana po uszy. Kocham 
też zwierzęta. W domu mamy 
psa, kota, króliki. Suczka Figa 
– bardzo niesforna, cały czas 
płata figle, nasza „znajduszka”, 
bo po prostu do nas przyszła. 
Kot Łaniu, to samiczka, rów-
nież fantastyczna i pełna gracji. 
Nie mam natomiast pojęcia jak 
zwą się króliki. Karolek nadaje 
im  co jakiś czas inne imiona, 
także tylko on jest na bieżąco, 
ja się pogubiłam. No i jeszcze 
mamy rybki. 

A jak to jest zostać szefo-
wą dla kolegów i koleżanek?

- Muszę ich pochwalić, po-
nieważ mimo, że prywatnie 
kolegujemy się, lubimy i sza-

nujemy, to jednak ekipa bar-
dzo szybko przyjęła, że ja je-
stem szefową, nie mają z tym 
problemu, wręcz przeciwnie. 
Chciałabym im podziękować, 
że mnie wspierali i ucieszyli 
się z rozstrzygnięcia konkur-
su. Wiedzą, że bardzo dużo 
wymagam od siebie i od in-
nych, nauczyli się ze mną 
żyć. Doskonałe jest w tym 
wszystkim to, że potrafią 
fantastycznie współdziałać, 
wnosić inicjatywy własne, za-
uważać pewne rzeczy i w ten 
sposób dbać wraz ze mną 
o instytucję.

Dziękuję za rozmowę.
- Ja również. Przy oka-

zji chciałabym bardzo ser-
decznie podziękować mo-
jej rodzinie i bliskim, za to, 
że zawsze we mnie wierzyli 
i znoszą to, że jestem katem 
na robotę, że mnie wiecznie 
nie ma w domu. Dziękuję za 

gratulacje, życzenia, uściski, 
uśmiechy. Wierząc głęboko 
w to, że „człowiek nie jest 
sam”, dziękuję Bogu. Rów-
nież wszystkim ludziom, 
którzy tak serdecznie przy-
witali mnie na tym stanowi-
sku. Dziękuję za kwiaty, upo-
minki, za lawinę komentarzy 
na profilu facebookowym 
Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury. To było dla mnie bardzo 
wzruszające  doświadczenie. 
Obiecuję, że będę robiła 
wszystko, co w mojej mocy, 
by ta kultura szła w kierun-
ku stałego rozwoju. Dzię-
kuję tym, którzy mi zaufali 
i powierzyli niezwykle waż-
ną i odpowiedzialną funkcję. 
A tych, którzy jeszcze we 
mnie nie wierzą, zapewniam 
– znam się na swojej pracy. 

Rozmawiał Bartosz Ślusarz 
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Bez nudy 
Od 31 stycznia do 13 lutego, czyli przez całe ferie zimo-

we, animatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury prowadzili 
mnóstwo różnorodnych zajęć dla dzieci. Zabawy były po-
dzielone na te, które odbywały się w siedzibie SOK oraz te, 
które w porozumieniu z sołtysami realizowano w sołectwach. 
Oferta zawierała następujące zajęcia: scrapbooking, czyli two-
rzenie zimowego albumu na zdjęcia, muzycznie i ekologicznie 
(edukacja i zabawa), warsztaty rysunku, w świecie quizów, te-
leturniejów i zagadek, ferie bez nudy - aktywna działalność 
ruchowa, zamotka - praca z wełną bez szydełka i drutów, 
strzelińska olimpiada sportowa, planszówki - tworzymy wła-
sne gry planszowe, układanie puzzli, z plastyką na ty oraz za-
gadkowa podróż bez ruszania się z miejsca. Z bogatą ofertą 
zajęć oraz zabawami karnawałowymi, animatorzy pojawili się 
w: Bierzynie, Gębicach, Karszówku, Krzepicach, Chociwelu, 
Głębokiej, Dobrogoszczy, Biedrzychowie, Warkoczu, Nie-
szkowicach i Gościęcicach. 

Pomimo zakończenia ferii zimowych, zajęcia stałe oraz 
zabawy z animatorami odbywają się codziennie w siedzibie 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury według harmonogramu. 

RED

Ferie z nauką pływania 
Zimowy wypoczynek to dla uczestników półkolonii 

pływackich czas pełen rozrywki i zabawy, 
wypełniony mnóstwem atrakcji.

Podczas ferii zimowych, tradycyjnie już, Aquapark Granit 
zorganizował półkolonie pływackie. Uczestnicy dwóch turnu-
sów przez osiem godzin dziennie przebywali pod opieką wy-
chowawców i wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.

Półkolonie w aquaparku to przede wszystkim codzienna 
nauka i doskonalenie pływania. Niewątpliwą atrakcją każdego 
z turnusów były również wyjścia na lodowisko oraz warsztaty 
muzyczno – plastyczne w Strzelińskim Ośrodku Kultury.

Dzieci wzięły również udział w zajęciach z udzielania pierw-
szej pomocy oraz uczestniczyły w warsztatach z psychote-
rapeutą z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Poznały 
podstawy sztuki walki - judo, podczas pokazowego treningu, 
a także brały udział w licznych grach sportowych w hali. W ra-
mach wycieczki tegoroczni koloniści odwiedzili krainę gier 
i zabaw, czyli wrocławską Bobolandię.

Bezpiecznie ferie, wypełnione ciekawym programem, spę-
dzone w gronie nowych przyjaciół sprawił, że dzieci wypoczę-
ły i naładowały baterie przed powrotem do szkoły.

Katarzyna Psiurska

Uczestnicy turnusów uczyli się pływać 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów

W niedzielę, 23 stycznia, 
w hali sportowej przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Strzelinie odbyły się 
zawody rolkarskie Strzelin 
Freestyle CUP. Było to pierw-
sze w naszym mieście między-
narodowe wydarzenie spor-
towe z cyklu Pucharu Świata 
Freestyle Slalom. 

Zawody, zorganizowane przez 
Polski Związek Sportów Wrot-
karskich oraz Wrocław Rolku-
je, odbyły się pod patronatem 
Gminy Strzelin i Strzelińskiego 
Centrum Sportowo-Edukacyj-
nego, a zawodnicy i zawodniczki 
rywalizowali w dwóch widowi-
skowych konkurencjach - speed 
slalom oraz battle. 

W ceremonii otwarcia za-
wodów nasz samorząd repre-
zentował Sekretarz Gminy 
Kazimierz Nahajło. Wśród ofi-
cjeli był również Bartosz Pisa-
rek, Prezes Polskiego Związku 
Sportów Wrotkarskich, a nad 
całą stroną organizacyjną czu-
wał inicjator zawodów,  znako-
mity strzeliński rolkarz - Jacek 
Skorupski - Cymbaluk. 

W zawodach wystartowa-
ło ok. 50 zawodników z 7 
województw oraz 4 krajów. 
- Chcieliśmy podziękować 

Przyjechała światowa 
czołówka Międzynarodowe zawody w Strzelinie

za przybycie rolkarzom z ca-
łej Polski, Czech, Hiszpanii 
i Rosji. Dziękujemy Mistrzo-
wi Europy Pau Boschowi, 
który przybył na zawody 
na nasze specjalne zapro-
szenie. Jesteśmy bardzo 
wdzięczmi wszystkim wo-
lontariuszom i sponsorom: 
Powerslide Polska, sklepo-
wi Bladeville. Szczególne 
podziękowania należą się 
przede wszystkim Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Do-
rocie Pawnuk za wsparcie na-
szej śmiałej inicjatywy oraz 
Tomaszowi Charowskiemu 
Prezesowi Strzelińskiego 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjnego, za współprodukcję 

eventu od samego początku. 
Prezesowi Polskiego Związ-
ku Sportów Wrotkarskich, 
Bartoszowi Pisarkowi dzię-
kuję za ważne wsparcie pod-
czas zgłoszenia zawodów 
do World Skate - powiedział 
po skończonym turnieju Jacek 
Skorupski - Cymbaluk.

Dodajmy, że ozdobą zawo-
dów był z pewnością występ 
aktualnego Mistrza Europy, 
Pau’a Boscha z Hiszpanii (klub 
Uniteamfreestyle). W kolejnym 
numerze  zamieścimy na na-
szych łamach wywiad z Jackiem 
Skorupskim - Cymbalukiem. 
Opowie nam o dyscyplinie, 
która stała się jego pasją i którą 
od lat z powodzeniem propa-

guje we Wrocławiu i w naszym 
regionie. Poniżej publikujemy 
nazwiska zwycięzców poszcze-
gólnych konkurencji i kategorii. 

Battle:
Junior battle men:
1. Wiktor Smosarski (Kętrzyn)
Senior battle men:
1. Pau Bosch Coll (Hiszpania, 
Walencja)
3. Jacek Skorupski
Senior Battle women:
1. Paula Martinez Segura (Hisz-
pania, Walencja)
Junior speed men:
1. Wojciech Kasprzak (Kętrzyn)

Speed:
Senior speed women:
1. Ewelina Czapla (Warszawa)
Junior speed women
Aleksandra Lisiecka (Warszawa)

Uczestnicy zawodów w oczekiwaniu na start
Jacek Skorupski-Cymbaluk był współorga-
nizatorem i pomysłodawcą turnieju
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W tym roku taką pomoc otrzymały: Uczniow-
ski Klub Sportowy Butterfly (3800 zł), Stowa-
rzyszenie Europolscy (2200 zł), Klub Sportowy 
Strzelinianka (11 028 zł), Strzelińskie Centrum 
Sportowo-Edukacyjne (10 tys. zł). 

W półkolonii organizowanej przez UKS But-
terfly uczestniczyło 20 osób. 
W programie nie zabrakło 
różnego rodzaju zabaw re-
kreacyjnych, sportowych, ta-
kich jak doskonalenie jazdy 
na łyżwach, nauki pływania, 
gry i zabawy w hali sporto-
wej itp. W harmonogramie 
przewidziano także warsz-
taty manualne, zajęcia pla-
styczne i twórcze, wycieczki 
wyjazdowe, a także pogadan-
ki na temat  bezpieczeństwa 
oraz profilaktyki uzależnień.  

 
Organizacja zajęć spor-

towo - rekreacyjnych dla 
28 zawodników Akademii 
Piłkarskiej było zadaniem 
Klubu Sportowego Strze-
linianka. Zajęcia podczas 
ferii miały przygotować 
dzieci do współzawodnic-
twa sportowego. Przepro-
wadzono treningi oraz za-
jęcia na miejskim basenie 
krytym - Aquaparku. Klub 
sportowy zorganizował 
również wyjazd 30 zawod-
ników do Rabki - Zdrój, 
podczas którego dzieci 
i młodzież uczestniczyli 
nie tylko w treningach piłki 
nożnej, ale również w wy-
cieczkach plenerowych 

Zabawę na śniegu zapewniło dla uczestników półkolonii Stowarzyszenie 
EuropolscyMiłe chwile na basenie spędzili koloniści Uczniowskiego Klubu Sportowego Butterfly

Młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej Strzelinianka trenowali na obozie w Rabce - Zdroju

Dofinansowanie 
dla strzelińskich biegaczy

Kolejna organizacja pozarządowa z gminy Strzelin otrzymała wsparcie strzelińskiego 
samorządu. Pamiątkowy czek o wartości 4 000 zł trafił do rąk Prezesa Strzelińskiego 
Klubu Biegacza „Granit” - Krystiana Bubuli. Czek wręczyli burmistrz Dorota Pawnuk 
oraz radny Damian Serwicki - szef gminnej komisji odpowiedzialnej m.in. za sport.
 

Przypomnijmy, że oferta klubu jest skierowana głównie do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Strze-
lin oraz pozostałych sympatyków Strzelińskiego Klubu Biegacza „Granit”. W zajęciach uczestniczą osoby  w 
wieku 12-60 lat. Klub ma bogate i wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań publicznych, a jego główne 

działania skupiają się przede wszyst-
kim na prowadzeniu systematycznych 
zajęć z podstaw techniki biegania, 
rozwoju umiejętności sportowych 
oraz aktywizacji sportowej mieszkań-
ców. Warto podkreślić, że członkowie 
klubu od wielu lat reprezentują i pro-
mują naszą gminę w licznych zawo-
dach sportowych i mogą się pochwa-
lić wieloma sukcesami.  Dodajmy, 
że Strzeliński Klub Biegacza „Granit” 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
programu współpracy Gminy Strze-
lin z organizacjami pozarządowymi 
na 2022 rok, na podstawie otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej, spor-
tu, turystyki i rekreacji na 2022 rok.

RED

Przedstawiciel strzelińskich biegaczy Krystian Bubula odebrał czek z rąk burmistrz Doroty Pawnuk 
oraz radnego Damiana Serwickiego - szefa gminnej komisji odpowiedzialnej m.in. za sport

Pasjonaci dwóch 
kółek odebrali czek

Kolejny czek potwierdzający 
przyznanie gminnej dotacji or-
ganizacji sportowej Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Dorota 
Pawnuk przekazała Strzelińskie-
mu Stowarzyszeniu Sportowemu 
Extreme. Czek odebrali: Paweł 
Mihułka - zastępca prezesa oraz 
członek komisji rewizyjnej rowe-
rowego stowarzyszenia - Dariusz 
Baran. Samorząd dofinansował 
STS w ramach Programu Współ-
pracy Gminy Strzelin z organi-
zacjami pozarządowymi na 2022 
rok. Wysokość dotacji wyniosła 6 
000 zł. W STS aktywnie działają 
uprawiający kolarstwo górskie 
mieszkańcy miasta i gminy Strzelin oraz inni rowerowi pasjonaci. Otrzymane 
środki będą przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z udziałem 
STS w kolarstwie drużynowym MTB w cyklu BM, największej tego typu impre-
zie sportowej w Polsce. Budżetowe środki przyczynią się również do udziału 
naszych rowerzystów w zawodach indywidualnych na dystansach: Giga, Mega 
i Classic, a także wspomogą organizację rajdu rowerowego na terenie Wzgórz 
Strzelińskich. Warto podkreślić, że STS odnosi liczne sukcesy w zawodach 
MTB, a zawodnicy i zawodniczki doskonale promują gminę Strzelin oraz tutej-
sze trasy rowerowe. Dodajmy, że stowarzyszenie zrzesza ponad stu członków, 
a STS dba o utrzymanie i przejezdność wielu tras rowerowych (m.in. Singletrac-
ków Wzgórz Strzelińskich).

RED

Symboliczy czek odebrali Paweł Mihułka - zastępca prezesa oraz 
członek komisji rewizyjnej rowerowego stowarzyszenia - Dariusz 
Baran

Gmina wsparła finansowo organizację ferii zimowych…

ALTERNATYWA DLA KOMPUTERA
Każdego roku Gmina Strzelin wspiera finansowo lokalne organizacje 
pozarządowe w  organizacji ferii zimowych. W  tym roku przeznaczono 
na to ponad 27 tys. zł, a z różnorodnych zajęć skorzystało ponad 140 osób. 

czy warsztatach z psychologii. Uczestnicy 
obozu mieli zapewnione wyżywienie wraz 
z zakwaterowaniem.

„Alternatywa dla komputera – odpoczy-
wam zdrowo i bezpiecznie” pod takim ha-
słem Stowarzyszenie Europolscy zorgani-

zowało czas wolny 
dla 25 dzieci z gmi-
ny Strzelin. Zapla-
nowano wycieczki 
(m.in. do parku roz-
rywki GoJump we 
Wrocławiu), a także 
na sanki oraz basen 
kryty i lodowisko. 
To tylko nielicz-
ne z wielu atrakcji 
półkolonii. Dzieci 
poznały również hi-
storię naszego mia-
sta oraz spędziły 
czas na zabawach 
i grach sportowych 
w miejskich obiek-
tach sportowo - re-
kreacyjnych. 

S t r z e l i ń s k i e 
Centrum Sporto-
wo – Edukacyjne 
otrzymało 10 tys. 
zł na organiza-
cję półkolonii dla 
dzieci i młodzie-
ży zamieszkałych 
na terenie Gminy 
Strzelin.  Więcej 
o tym w tekście pt. 
„Ferie z nauką pły-
wania” na stronie 
14.

RED
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Jak co roku w cza-
sie ferii Strzelińskie 
Centrum Sportowo-
-Edukacyjne przygo-
towało różnorodne 
atrakcje. Dzięki temu 
dzieci i młodzież 
mogli spędzić wol-
ny czas aktywnie, 
świetnie się przy tym 
bawiąc. 

W programie ferii, dla sym-
patyków piłki nożnej, zorga-
nizowano turnieje w różnych 
kategoriach wiekowych. Jak 
co roku sekcja łucznicza przy 
SCSE Granit zorganizowała 
dzień otwarty, podczas które-
go każdy mógł zapoznać się 
z techniką strzelania, skorzy-
stać z wiedzy i doświadczenia 
trenera Łukasza Ciska, a także 
strzelić swoją „10”. Zwieńcze-
niem tego dnia były zawody 
wewnętrzne sekcji. W kategorii 
dzieci młodszych na podium 
stanęli: 1. Natasza Muraszew, 
Maria Małyszek, 3. Woj-
ciech Wojnarowski. W kate-
gorii dzieci starszych zwyciężył 
Wojciech Chrul, 2 miejsce za-
jęła  Patrycja Rogowska, a 3. 

Podczas ferii miłośnicy łyżew mogli korzystać z lodowiska w promocyjnych cenach

W programie ferii nie zabrakło turniejów piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych

Mistrzostwo ligi przypa-
dło ekipie Winnicy Niewin-
ne Pole, złożonej z piłkarzy 
Strzelinianki Strzelin. Drugą 
lokatę zajęła Korona Pęcz, 
a ostatnie miejsce podium 
obsadziła drużyna o wdzięcz-
nej nazwie „Piłkarscy Paro-
dyści”. Trzon tego zespołu 
również tworzyli zawodnicy 
Strzelinianki. Podczas oficjal-
nego zakończenia rozgrywek 
Prezes SCSE Tomasz Cha-
rowski podziękował wszyst-
kim piłkarzom, sędziom 
oraz głównej koordynatorce 
ligi Barbarze Szczepockiej 
z SCSE. 

Następnie wręczono pu-
chary oraz pamiątkowe czeki 
potwierdzające zdobycie fi-
nansowych nagród. W tej ce-
remonii uczestniczyli również 
przedstawiciele strzelińskiego 
samorządu, radni Rady Miej-
skiej Strzelina - Jerzy Wójci-
kiewicz i Damian Serwicki, Rozgrywki wygrała drużyna Winnicy Niewinne Pole

Rywalizacja na boisku była bardzo zacięta

Kto wygrał Zimową Ligę Orlika, 
a do kogo trafiła „korona” króla strzelców? Zacięta walka, emocje i tysiąc goli 
W sobotę, 12 lutego odbyły się ostatnie me-
cze oraz oficjalne zakończenie Zimowej Ligi 
Orlika. W tej edycji rozgrywek, zorganizowa-
nej na  naszych „Orlikach” przez Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Edukacyjne, było jak za-
wsze wiele emocji i  padło blisko tysiąc goli. 
Król strzelców zdobył ich prawie 40. 

którzy od wielu lat są zwią-
zani z lokalną piłką nożną. 
Już tradycyjnie uhonorowa-
no także najskuteczniejszego 

strzelca rozgrywek, którym 
został Tobiasz Kurowski re-
prezentujący w zimowej lidze 
Zryw Chociwel. 

Przypomnijmy, że roz-
grywki na strzelińskich „Or-
likach” zastąpiły zmagania 
organizowane wcześniej 
w hali sportowej Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3. 
Poniżej publikujemy tabelę 
oraz klasyfikację najlepszych 
strzelców. 

Tabela
1. Winnica Niewinne Pole 

12- 33-97-45
2. Korona Pęcz 

12-31-100-63
3. Piłkarscy Parodyści 

12-30-120-49
4. Czarni Kondratowice 

12-27-99-47
5. Zjednoczeni Krapkowice 

12-22-90-51
6. Jubiler Goldmax 

12-20-62-42
7. FMS Strzelin 

12-19-71-44
8. Kwarcyt Jegłowa  

12-14-72-83
9. Zryw Chociwel 

12-12-88-89
10. Stara Gwardia 1

2-9-60-100
11. Orzeł Biały Kościół 

12-8-53-113
12. Księginice Wielkie 

12-3-45-111
13. LZS Feniks Pławna 

12-0-23-143

Klasyfikacja 
strzelców bramek:

Tobiasz Kurowski – 39 
– Tytuł Króla Strzelców 

Jacek Dubaniowski – 33
Oskar Tomera – 30 
Maksymilian Gralec – 24
Krzysztof Bernacki – 22 
Łukasz Chałubek – 22
Dominik Russ – 20 
Krzysztof Burtan – 19 
Michał Wojtowicz – 19 
Dawid Onyszkiewicz – 19 
Paweł Olenkiewicz – 18 

RED

Aktywnie spędzili czas 
Karina Stefanków. Podczas 
ferii przygotowano również 
atrakcje dla pasjonatów sza-
chów. Młodzi szachiści rywa-
lizowali w turnieju „Pierwszy 
krok po kategorie”. Aby zdo-
być kategorię zawodnik musiał 
uzyskać w turnieju tzn. normę. 
Kategorie szachowe zdoby-
li Dariusz Kawulak i Karol 
Stopa - V, a Mateusz Wojtala 
i Piotr Woroniecki IV. W kla-
syfikacji ogólnej 1 miejsce zajął 
Damian Wojtala, 2. Mikołaj 
Wiórkowski, a 3. Dariusz 

Kawulak. Warto wspomnieć, 
że SCSE zorganizowało rów-
nież dla dzieci półkolonie. Sze-
rzej o tym piszemy w tekście 
pn. „Ferie z nauką pływania” 
na stronie 14. Natomiast mi-
łośnicy łyżew mogli korzystać 
z miejskiego lodowiska w pro-
mocyjnych cenach. W czasie 
ferii odnotowano ponad 1040 
wejść na lodowisko. Z basenu 
korzystało natomiast blisko 
4350 osób, zaś z sauny 420.

RED
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SŁ Granit Strzelin wrócił 
z Halowych Mistrzostw 
Polski z workiem pełnym 
medali - 7 złotych dla 
zawodników drużyn, 1 
złoty indywidualnie i dwa 
brązowe. Nasi łucznicy 
przywieźli łącznie 10 
krążków.

Piątek, 4 lutego na długo 
zapadnie w pamięć strze-
lińskim łucznikom. Tego 
dnia w Legnicy odbyły się 
40. Mistrzostwa Polski i za-
razem drugie halowe Mi-
strzostwa Polski w łukach 
gołych. Strzelin reprezento-
wało czworo łuczników i tro-
je łuczniczek. W kat. męskiej 
wystąpili trener sekcji Łukasz 
Cisek, Patryk Chamuczyński, 
Zenon Smolak i nowy naby-
tek klubu Wojciech Białek, 
zawodnik z Bielawy. - Cie-
szę się, że Wojtek, który 
jest jednym z prekursorów 
w Polsce w łukach gołych 
trenuje z nami w Strzelinie. 
Ja i moi zawodnicy może-
my jeszcze wiele od Wojtka 
się nauczyć – powiedział 
trener Łukasz Cisek. Wśród 
kobiet wystartowały Irmi-
na Małyszek, Mariola Chrul 
i Wiktoria Rogowska. Indy-
widualnie w kwalifikacjach 
najwyżej z kobiet uplasowa-
ła się Irmina Małyszek na 2. 
miejscu, co już napawało 
optymizmem. W pojedyn-
kach jeden na jeden, Irmi-
nie nie było łatwo. Trafiła 
w półfinale na bardzo dobrą Strzelińcy łucznicy w rewelacyjnych humorach wrócili z 40. Mistrzostw Polski, które odbyły się w Legnicy

Zawodnicy do pokonania 
mieli dwa odcinki przejeż-
dżane trzykrotnie. Jednym 
z nich to słynne „patelnie 
walimskie”, czyli odcinek 
z Walimia na przełęcz walim-
ską, o długości około 3,5 km. 
Drugi to znany również z Mi-
strzostw Polski „Rościszów”, 
z Rościszowa  na przełęcz 
walimską o długości oko-
ło 5 km. Warunki panowały 
iście zimowe, sporo śniegu, 
temperatura w okolicach 0 
stopni Celsjusza. - Odcinek  
na „patelniach” w czę-
ści przebiegał po kostce 
brukowej, co w połącze-

Jarosław Niedźwiecki i Mirosław Jakubowski wystartowali w IX 
Walimskiej Zimówce

Załoga dobrze poradziła sobie z trudnymi warunkami podczas rajdu (fot. Mateusz Szczerba Photography)

Jak strzelińska załoga poradziła sobie 
w pierwszym rajdzie nowego sezonu? Będą bronić rajdowego mistrzostwa 
Pod koniec stycznia strzelińska załoga, jadą-
ca samochodem BMW, Jarosław Niedźwiecki/
Mirosław Jakubowski, wystartowała w IX Wa-
limskiej Zimówce. Impreza rozpoczęła rajdo-
wy 2022 r. Nasi zawodnicy będą bronić, kolej-
ny raz, tytułu mistrzów Rajdowego Pucharu 
Sudetów-MSP Rally Trophy. 

niu z mokrym śniegiem, 
powodowało że przejazd 
przypominał bardziej „ta-
niec na lodzie” niż  rajd. 
Zwłaszcza auta tylno-napę-
dowe miały problem, żeby 
się rozpędzić. Na drugim 
odcinku mieliśmy krótkie 
parkowanie tyłem w me-
talowej bandzie, ale nie 
przeszkodziło to w ukoń-
czeniu odcinka na 2. miej-
scu w klasie RWD – rela-
cjonują rajdowcy. - Ogólnie 
warunki były bardzo wy-
magające, zmieniające się 
z przejazdu na przejazd. 
Zwłaszcza na odcinku 

„Rościszów”, gdzie pierw-
szy przejazd był po śniegu, 
a na trzecim były koleiny, 
w których był mokry asfalt, 
a po bokach śnieg, co przy 
prędkościach sporo ponad 
100 km/h, było bardzo nie-
bezpiecznie - dodają. Kolej-
ne odcinki przebiegły już bez 
problemów, co nie znaczy 
że było łatwo i przyjemnie. 
- Ściganie w takich wa-
runkach było dla nas ko-
lejnym doświadczeniem, 

ponieważ jest 
to jedyny rajd 
„ z i m o w y ” 
w sezonie - 
z a z n a c z a j ą .  
Strzelińscy rajdowcy ukoń-
czyli zawody na 2. miejscu 
w klasie RWD, ustępując 
załodze z Ząbkowic Śl. - 
Mariusz Pelikański/Marek 
Józefczuk jadącej również 
w BMW. Kolejny rajd odbę-
dzie się w okolicach Wałbrzy-
cha na początku kwietnia. 

- Podziękowania dla na-
szych rodzin, kibiców oraz 
sponsorów, bez których 
start w zawodach nie był-
by możliwy: PHU DUO sc 
Materiały Samoprzylepne, 
Global Gastro Sp. Z o.o., 
Diagnostic-Car, Gmi-
na Strzelin, PSB Mrówka 

Strzelin, Dzwigelektrycz-
ny.pl, Osobowe i rajdowe, 
Orurowanie.pl, Sieklucki 
GS Sport, Kędzierscy Au-
toserwis, Nicoart – kom-
pleksowa reklama, Tom-
-Car Sklep Motoryzacyjny, 
Romel-Motorsport – wy-
mieniają rajdowcy. 

RED

Worek medali 
i rekord kraju Strzelińscy łucznicy najlepsi w Polsce

zawodniczkę z klubu Płaszo-
wianka Kraków i poradziła 
sobie znakomicie. Główne 
faworytki odpadły tuż przed 
półfinałami.  - Jak zoba-
czyłem, że dwie główne 
rywalki Irminy odpadły, 
to już miałem w głowie, 
że to jest jedyna taka szan-
sa na złoty medal - mówi 
nam trener Łukasz Cisek. 
I udało się. W fina-
le Irmina strzelała 
aż do barażu, gdzie 
decyduję jeden strzał, 
ten trafiony bliżej 
środka. To strzała 
Irminy była bliżej, 
dzięki czemu zdo-
była złoty medal. - 
Po wygranej pomy-
ślałam  „Nareszcie 
koniec, jestem naj-
lepsza w Polsce” – 
podsumowała trud-
ne zmagania nowo 
koronowana Halowa 
Mistrzyni Polski, Ir-
mina Małyszek.

Drużynowo panie 
również nie dały 
szans rywalkom. 
Strzeliły w kwalifika-
cjach rekord Polski 
oraz gładko wygrały 
z drużyną z Polic 
i zdobyły złoto dru-
żynowo. U panów 
sytuacja wyglądała 
podobnie. Po elimi-
nacjach drugie miej-
sce i wolne przejście 
do półfinału. 

- W półfinale 

trafiliśmy na zawodni-
ków ze Strzały Warszawa, 
którzy mają w składzie 
jednego z najlepszych 
zawodników w Polsce. 
Nie przestraszyliśmy się 
i udało nam się awanso-
wać do finału,w którym 
rywalizowaliśmy z druży-
ną z Warszawy. Doprowa-
dziliśmy do remisu, znowu 

nerwy i stres. Pomyślałem 
wtedy „Łukasz to jest wa-
sza szansa, nie zepsujcie 
tego” – opisuje emocje Łu-
kasz Cisek. Zawodnicy odda-
wali po jednym strzale i tak 
po kolei reprezentanci SŁ 
Granit Strzelin trafiali - Woj-
tek 8 pkt.,  Łukasz 7 pkt. i Pa-
tryk w sam środek - 10 pkt. 
-  Świetny strzał Patryka 

zdeprymował rywala, któ-
ry z nerwów trafił tylko 6 
pkt. Jestem dumny z tego, 
że mogłem być częścią tej 
drużyny - mówi Łukasz Ci-
sek. I tak strzelinianie zdobyli 
kolejny złoty medal drużyno-
wo. Do pań dołączyli pano-
wie, którzy zostali Halowymi 
Mistrzami Polski. 

W trakcie mistrzostw 
obyła się tak-
że rywalizacja 

mikstów – dru-
żyn mieszanych. 

W tej kategorii 
wystartowały pary 
Irmina Małyszek 

i Łukasz Cisek, 
Mariola Chrul 
i Patryk Cha-

muczyński oraz 
Wiktoria Rogow-
ska i Zenon Smo-

lak. Tuż przed 
zawodami trener 

decyduje o parach 
i wyniki są sumo-
wane z eliminacji. 

Tutaj najlepiej 
spisali się Irmina 

i Łukasz, zajmując 
pierwsze miejsce 
po eliminacjach, 

gdzie  wystrzelali 
najwięcej punk-

tów ze wszystkich 
par.  - Niestety 

w pojedynkach 
bezpośrednich 

nie mieliśmy już 
tyle szczęścia 
i musieliśmy 

zadowolić się 

brązowym medalem – pod-
sumowuje Łukasz Cisek. 
To tylko pokazuje jak bardzo 
apetyt strzelińskich łuczni-
ków rośnie w miarę jedzenia.

SŁ Granit Strzelin wrócił 
z Halowych Mistrzostw Pol-
ski z workiem pełnym medali 
- 7 złotych dla zawodników 
drużyn, 1 złoty indywidual-
nie i dwa brązowe, łącznie 
10 krążków. - Jestem bar-
dzo zadowolony z moich 
zawodników. Gdyby ktoś 
mi powiedział rok temu, 
że moje drużyny będą naj-
lepsze w Polsce i wyszkolę 
Mistrzynię Polski indywi-
dualnie, to bym się sze-
roko zaśmiał i pomyślał, 
że to jakiś żart. Uważam, 
że ciężka praca na trenin-
gach i poza nimi, przynio-
sła efekty – opisuje sukces 
trener Łukasz Cisek. - Jeste-
śmy zawodnikami na to-
rach łuczniczych,  a pry-
watnie dobrymi kolegami 
i koleżankami. Moim zda-
niem to też nam pomogło.  
Podsumowując, chciałoby 
się wykrzyczeć na całe gar-
dło „Jesteśmy Mistrzami 
Polski!” i to nasze małe 
miasteczko było na języ-
kach wszystkich w tym 
dniu i zapisało się w hi-
storii łucznictwa – podsu-
mowuje starty trener i Mistrz 
Polski, Łukasz Cisek.

 Bartosz Ślusarz 
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„Boxing Klub Strzelin” 
zrzesza ponad 40 osób, 
w tym zawodników i miesz-
kańców z miasta i gminy 
Strzelin, w wieku od 10 
do 58 lat. Zajęcia treningowe 
odbywają się w użyczonym 
od gminy Strzelin lokalu 
przy ul. Generała Stanisła-
wa Maczka 9. Długoletnie 
doświadczenie trenera, a jed-
nocześnie prezesa klubu - 
Marcina Drużgi, w realizacji 
i prowadzeniu zajęć dla róż-
nych grup wiekowych, a tak-

Uczniowski Klub Sportowy Boxing Klub Strzelin oraz pięściarz Mike Drużga (po prawej) 
otrzymali wsparcie z budżetu Gminy Strzelin

Zostawił serce w ringu
W sobotę, 19 lutego w Wałbrzychu odbył się 

5. Turniej Imperium Boxing, w którym wystar-
tował zawodnik MD Boxing Club Dawid Brycki. 
Zawodnik po raz trzeci reprezentował klub na za-
wodach. Pierwszą walkę wygrał przed czasem, dru-
gą na punkty. Tym razem trafił na doświadczonego 
przeciwnika z Żar, który na koncie miał większą 
liczbę stoczonych pojedynków. Walka nie była łatwa. 
Po dwóch rundach był wynik remisowy, więc o zwy-
cięstwie decydowała 3. runda. Dawid walczył bardzo 
dobrze, niestety zabrakło trochę doświadczenia i wy-
nikiem 2:1 przegrał walkę. - Zostawił serce w rin-
gu. Walka była bardzo wyrównana i zacięta. Za-
wsze powtarzam, że takie pojedynki procentują 
w przyszłości – przyznaje trener Marcin Drużga. 
Na turnieju nie wystartował drugi zawodnik Mike 
Drużga, gdyż w tym czasie przebywał na obozie 
kadry Polski w Wałczu, gdzie stoczył walkę z obec-
nym złotym medalistą Pucharu Polski. Wygrał jed-
nogłośnie, co pokazuje, że forma jest doskonała. 
Strzeliński klub przygotowuje się na Mistrzostwa 
Dolnego Śląska, które odbędą się już niebawem. 

RED

Zawodnik MD Boxing Club Dawid Brycki stoczył wyrównaną walkę podczas 
5. Turnieju Imperium Boxing

Terenowy Klub Sportowy Granit to jedno z kilkunastu 
lokalnych sportowych stowarzyszeń wspieranych przez 
strzeliński samorząd. Przy okazji IV-ligowego meczu naszej 
drużyny z rywalami z Wołowa, burmistrz Dorota Pawnuk 
przekazała prezesowi TKS-u, Alicji Tosik czek potwierdza-
jący przyznanie stowarzyszeniu - 27 tys. zł. Szefowa gminy 
Strzelin życzyła naszym sportowcom wielu sukcesów i za-
deklarowała gotowość dalszego wspierania klubu. Środki 
z budżetu gminy, które trafią do TKS-u umożliwią udział 
w rozgrywkach II i IV ligi, organizację treningów i normal-
ne funkcjonowanie klubu mogącego poszczycić się piękną 
historią i licznymi utalentowanymi wychowankami. W TKS 
Granit trenuje obecnie około 40 osób, w tym 24 młodych 
tenisistów i tenisistek. Zajęcia oraz ligowe mecze odbywa-
ją się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie. Po krótkiej ceremonii przekazania cze-
ku rozpoczął się mecz, w którym nasz zespół po ciężkiej 
walce pokonał MKS Wolavię Wołów II 10:6. W składzie 
naszej drużyny zagrali: Anna Wnęk, Filip Muszyński, An-
drzej Bald oraz Marek Marczuk. Sędzią zawodów był Ma-
rek Muszyński.

RED Terenowy Klub Sportowy Granit otrzymał finansowe wsparcie z budżetu Gminy Strzelin

Kolejny czek potwierdzający 
przyznanie gminnej dotacji tra-
fił do lokalnego stowarzysze-
nia na początku lutego. Prezes 
Ogniska Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury „Jastrząb" - Stani-
sław Jastrząb odebrał go z rąk 
burmistrz Doroty Pawnuk. 
Wsparcie (7000 zł) przekazano 
w ramach Programu Współpra-
cy Gminy Strzelin z organiza-
cjami pozarządowymi na 2022 
rok. Nasze strzelińskie Ogni-
sko TKKF przeznaczy gminne 
środki na prowadzenie ogólno-
rozwojowych treningów sporto-
wo-rekreacyjnych. Odbiorcami 
są mieszkańcy gminy Strzelin, 
zarówno mężczyźni, jak i kobie-
ty, a w regularnych treningach 
uczestniczy kilkanaście osób. 
Zajęcia odbywają się od wielu lat 
w użyczonym przez gminę Strzelin obiekcie przy ul. Św. Floriana 16. Do dyspozycji użytkowników jest m.in. pomieszczenie przeznaczone 
do treningów ogólnorozwojowych i gry w piłkę siatkową, a także sala wyposażona w profesjonalny sprzęt sportowy przeznaczony do ćwi-
czeń siłowych oraz rehabilitacyjnych. Dodajmy, że ze sprzętu mogą korzystać także osoby z niepełnosprawnościami.

RED

Czek potwierdzający przyznane wsparcie przekazała członkom stowarzyszenia burmistrz Dorota Pawnuk

Wsparcie dla strzelińskich bokserów
Na  początku lutego w  strzelińskim magistracie burmistrz Dorota Pawnuk przekazała 
symboliczny czek przedstawicielom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Boxing Klub 
Strzelin”.  Bokserzy otrzymali 11 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert na wspar-
cie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, 
turystyki i rekreacji w 2022 r. 

że przygotowaniu do zawo-
dów, wróży coraz większe 
sportowe sukcesy. 

Warto również wspo-
mnieć, że lokalny samorząd 
docenia również najwięk-
sze osiągnięcia naszych 
sportowców. Potwierdzenie 
otrzymania gminnej na-
grody finansowej odebrał 
w strzelińskim magistracie 
utalentowany bokser klu-
bu „Boxing Klub Strzelin” 
Mike Drużga. Nagroda dla 

młodego pięściarza dotyczy-
ła 2020 roku i została przy-
znana przez władze gminy 
za Mistrzostwo Dolnego 
Śląska 2020 oraz zdobycie 
brązowego medalu, wywal-
czonego na Mistrzostwach 
Polski w Kraśniku 2020. 
Mike Drużga otrzymał czek 
na 3000 zł. 

- Bardzo cieszymy się 
również z Twoich ubie-
głorocznych sportowych 
sukcesów - wicemistrzo-
stwa Dolnego Śląska oraz 

I miejsca na Mistrzo-
stwach Polski w Łodzi. 
Samorządowcy z gminy 
Strzelin, których tutaj re-
prezentuję, z uznaniem 
i satysfakcją śledzą i do-
ceniają Twoje osiągnięcia 
oraz imponujący i harmo-
nijny rozwój. Zdajemy so-
bie sprawę, że uprawianie 
tak wymagającej dyscy-
pliny wiąże się z wielo-
ma wyrzeczeniami i jest 
na pewno kosztowne. Swo-
ją codzienną, ciężką pracą 

na treningach i sukcesami 
w ringu udowadniasz jed-
nak, że na pewno warto 
w Ciebie inwestować - po-
wiedziała burmistrz Dorota 
Pawnuk. Mike Drużga został 
powoływany do młodzieżo-
wej reprezentacji Polski. Praw-
dopodobnie już niebawem 

będzie reprezentował nasz 
kraj w Mistrzostwach Europy, 
które odbędą się w Bułga-
rii. Więcej o bokserskiej pasji 
i sportowych planach Mike-
'a przeczytacie w tekście pt. 
„Otwiera furtki bokserskiego 
świata” na stronie 19.

RED

7 tys. zł dla stowarzyszenia „Jastrząb” 

Zwycięstwo tenisistów i większy budżet
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Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z boksem? 

- Boks towarzyszy mi 
od najmłodszych lat. Ten 
sport zaszczepił we mnie 
tato. Na początku dla za-
bawy zakładał mi rękawice 
i bawił się razem ze mną. 
Później przybrało to for-
mę nieco poważniejszą. 
Chodziliśmy do garażu, 
tam mieliśmy powieszony 
worek treningowy. Tato 
pokazywał mi jak zadawać 
ciosy. Zacząłem oglądać 
walki znanych pięściarzy. 
Bardzo mi imponowali. 
Chciałem jak oni stanąć 
na ringu i walczyć. Za-
kochałem się w tym spo-
rcie. Moje zainteresowanie 
cały czas rosło i z cza-
sem ta przygoda stała się 
bardziej profesjonalnym 
zajęciem. Powstała sek-
cja, zaczęły się treningi 
i pierwsze walki w ringu. 

Jak dużo czasu poświę-
casz swojej pasji?

- Trenuje sześć dni w ty-
godniu, od poniedziałku 
do soboty. Niedzielę po-
święcam na regenerację. 
W zależności od pory roku 
treningi odbywają się dwa 
razy (w sezonie) lub raz 
dziennie (poza sezonem) 
i trwają około półtorej go-
dziny. Składają się m.in. 
z elementów siłowych, wy-
trzymałościowych i bokser-
skich (np. uderzanie w tar-
czę bokserską, worek itp.). 
Samo boksowanie na ringu 
to tak naprawdę nagroda 
ciężkiej pracy na treningach.

Masz bardzo napięty gra-
fik, a przecież uczęszczasz 
jeszcze do szkoły średniej 
(II klasy). Udaje Ci się Mike Drużga

Na początku lutego w Gło-
gowie odbyły się Mistrzostwa 
Świata w Zimowym Pływaniu 
pod auspicjami International 
Ice Swimming Association 
(IISA), w których wzięło 
udział blisko 300 najlepszych 
zawodników na świecie, re-
prezentujących niemal 30 
krajów. Zawody odbywały 
się na Odrze, a temperatura 
wody wahała się między 2,9 
a 3,4 stopni Celsjusza. Worek 
medali z imprezy przywiózł 
trener strzelińskiej sekcji 
pływackiej Aqua Masters – 
Mieszko Palmi-Kukiełko, 
który w kategorii open zdo-
był 3 brązowe medale i 1 

Mieszko Palmi-Kukiełko, który na co dzień 
jest trener strzelińskiej sekcji pływackiej 
Aqua Masters, przywiózł worek medali 
z Mistrzostw Świata w Zimowym Pływaniu

Mieszko Palmi-Kukiełko mistrzem świata
złoty w sztafecie, a do tego 
dołożył w swojej kategorii 
wiekowej 1 złoty, 2 srebrne 
i 2 brązowe medale, wieńcząc 
wszystko rekordem świata. 
Choć zawodnik po raz pierw-
szy startował w zawodach 
międzynarodowych tej rangi, 
to nie czuł tremy ze względu 
na doświadczenie zdobyte 
w startach w Pucharze Polski, 
Otyliadzie, zawodach z cyklu 
Open Water na dystansach 
3-5 km, czy ultramaratonie. 
- Nie boję się wyzwań. 
Jechałem na mistrzostwa 

z bojowym nastawieniem. 
Poza tym mocno przygo-
towywałem się do tego 
startu wraz z trenerem 
przygotowania moto-
rycznego, korzystałem 
z tlenoterapii, oczywiście 
poprzez trening na base-
nie oraz regularne starty 
w zawodach w zimnej wo-
dzie, które traktowałem 
jako element adaptacyjny 
– opisuje Mieszko Palmi-
-Kukiełko. – Jak dotarłem 
na miejsce i zobaczyłem 
całą otoczkę mistrzostw, 

tylu zawodników, ponad 
40 sędziów, całą organi-
zację zawodów, to ręce 
mi zadrżały przy zakła-
daniu okularów. Udało 
mi się to wszystko prze-
kuć na adrenalinę i uzy-
skać bardzo dobre wyni-
ki – podsumowuje. Mamy 
nadzieję, że trener strzeliń-
skiej sekcji pływackiej wy-
szkoli na naszej ziemi swoich 
następców, którzy również 
będą zdobywać wiele tytułów 
w zmaganiach pływackich. 

Bartosz Ślusarz 

Trudne początki, 
kontrowersyjne 
decyzje sędziów 
i niesłabnący zapał 
do ciężkiej pracy 

OTWIERA FURTKI BOKSERSKIEGO ŚWIATA 
Jednym z nagrodzonych sportowców przez Gminę Strzelin został pięściarz Mike Drużga. Ten 
utalentowany sportowiec opowiedział „Nowinom Strzelińskim” o bokserskiej pasji, trudnych 
początkach, sportowych osiągnięciach i zbliżających się Mistrzostwach Europy. 

godzić sport z nauką?
- To bardzo trudne, ale sta-

ram się jak mogę. Ostatnio 
byłem trzy tygodnie na obo-
zie kadry reprezentacji Polski 
i nie było mnie w szkole. Jak 
wróciłem to zaległości było 
naprawdę dużo. Do tego do-
chodzą treningi, zawody, więc 
łatwo nie jest.

   
W jakiej kategorii 

wagowej toczysz obecnie 
pojedynki?

-  Walczę w kategorii piór-
kowej (do 57 kg). Coraz trud-
niej utrzymać mi wagę, aby 
nie przekroczyć tego progu, 
ponieważ wciąż rosnę i przy-
bieram na masie.

Do tego potrzebne jest 
zapewne odpowiednie 
odżywanie...

- Oczywiście. Korzystam 
z usług dietetyka, który ukła-
da mi specjalny program 
odżywiania. Muszę się go 
trzymać i na szczęście uda-
je mi się to bez problemów. 
Czasami pozwalam sobie 
na chwilę zapomnienia i jem 
to, na co mam ochotę, ale ta-
kich sytuacji nie ma zbyt wie-
lu. Specjalnego odżywiania 
nie traktuję jako czegoś złe-
go. Chętnie się go trzymam, 
bo chce mieć jak najlepszą 
formę.

Na swoim koncie masz 
sporo wygranych pojedyn-
ków, w tym prestiżowe 
zwycięstwa. Jesteś m.in. 
Mistrzem Polski w swojej 
kategorii wagowej. Ten 
tytuł stanowi dla Ciebie 
największy sukces?

- Tak. To zwycięstwo 
z ubiegłego roku otworzyło 
przede mną szereg możliwo-
ści. Nie było jednak łatwo 

zdobyć ten tytuł. Najpierw 
musiałem przejść Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska, później 
eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski. Na głównym turnieju ry-
walizacja była bardzo zacięta, 
gdyż na mistrzostwach spo-
tkali się najlepsi zawodnicy 
ze wszystkich województw. 
Ciężka praca na treningach 
zaowocowała. Wygrałem 
wszystkie pojedynki jedno-
głośnie. 

Mówisz, że to zwycię-
stwo stało się furką do no-
wych możliwości. Jesteś 
teraz rozchwytywany?

- Dostałem zaprosze-
nie na obóz kadry Polski. 
Na pierwszym, trwającym 
kilka tygodni, w gronie zna-
lazło się 25 młodych pię-
ściarzy. Znalazłem się w wy-
łonionej grupie 14 osób, 
które pojechały na drugi 
obóz. Ten trwał w Wałczu 
od 14 do 23 lutego. Czekam 
na kolejny obóz, którego 
celem będzie wyłonienie 
ścisłej grupy, która repre-
zentowac będzie nasz kraj 
podczas kwietniowych Mi-
strzostw Europy w Bułgarii. 
Liczę, że znajdę się w tym 
gronie.

Wróćmy jednak do po-
czątku Twojej bokserskiej 
drogi, która nie należała 
to łatwych. Zdarzały się 
sytuacje, że pomimo 
dobrej walki decyzjami 
sędziów niesłusznie prze-
grywałeś pojedynki. Za-
pewne było to frustrujące. 
Nie odbierało Ci zapału 
do dalszej pracy?

- Było to bardzo dener-
wujące. W 2019 r. w Łom-
ży na Mistrzostwach Pol-
ski po pierwszej walce 

musiałem wrócić do domu, 
choć wiele osób przyznało, 
że wygrałem pojedynek. 
Niestety, decyzja sędziów 
była inna. Podobnie było 
w 2020 r. w Kraśniku, gdzie 
znowu odpadłem po kon-
trowersyjnym werdykcie 

sędziów. Nigdy się jednak 
nie poddawałem. Te krzyw-
dzące decyzje dodawały mi 
jeszcze większej motywacji 
do ciężkiej pracy. Powiedzia-
łem sobie, że udowodnię za 
rok, iż zasługuje na wię-
cej. Chciałem przeważać 

w każdym aspekcie, aby nie 
było żadnych wątpliwości, 
komu należy się zwycięstwo 
w poszczególnych walkach. 
To się udało i zdobyłem ty-
tuł Mistrza Polski. 

Sekcję bokserską 
w Strzelinie prowadzi 
Twój ojciec Marcin Druż-
ga. Czy sytuacja, w której 
ojciec jest również trene-
rem jest trudniejsza? 

- Nie. My naprawdę dobrze 
się rozumiemy. Ojciec nigdy 
nie naciskał mnie na treno-
wanie boksu. Zawsze pytał, 
czy chcę to robić. Staramy 
się oddzielać nasze relacje 
domowe od tych w sali tre-
ningowej. Jest wymagającym 
trenerem, ale jako zawodnik 
tego oczekuję. 

Przejdźmy do nagrody 
pieniężnej, którą otrzy-
małeś od Gminy Strzelin 
za osiągnięcia sportowe. 
Na co przeznaczysz 3 tys. zł?

- Bardzo cieszę się, że zo-
stałem dostrzeżony. Nagroda 
finansowa jest bardzo po-
mocna, gdyż boks  wiąże się 
z kosztami. Nagrodę prze-
znaczę na wizyty u dietetyka, 
fizjoterapeuty, a także dokupię 
sprzęt treningowy (rękawice, 
strój). Zainwestuje w siebie, 
aby dalej się rozwijać. 

Jakie cele stawiasz sobie 
na 2022 r., a jakie jest 
Twoje największe sporto-
we marzenie? 

- Teraz skupiam się na tym, 
aby pojechać na Mistrzo-
stwa Europy. Natomiast 
moim marzeniem związa-
nym z boksem jest zostanie 
Mistrzem Świata i zdobycie 
wszystkich pasów. Wierzę, 
że ciężką pracą i poświęce-
niem jestem w stanie dużo 
osiągnąć. Obiecuję, że bę-
dzie o mnie głośno w świecie 
bokserskim. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik
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Początek roku to dosko-
nały czas na podsumowanie 
poprzednich dwunastu miesię-
cy. Przyjrzeliśmy się statystyce 
strzelińskiego kina „Grażyna”. 
Przypomnijmy, że kino działa 
od sześciu lat przy Strzelińskim 
Ośrodku Kultury. Poprzedni 
rok z uwagi na ograniczenia 
pandemiczne nie był łaskawy 
dla tego rodzaju działalności. 
Wprowadzane obostrzenia 
często uniemożliwiały wyświe-
tlanie filmów. Mimo to w 2021 
r. strzelińskie kino odwiedziło 
11 234 osoby. Jak bardzo sy-
tuacja pandemiczna odbiła się 
na działalności można prze-
konać się przedstawiając dane 
choćby z 2018 r., w którym fil-
my obejrzało 24 600 widzów. 
- W ubiegłym roku rozpo-
częliśmy działalność w koń-
cówce maja. Przez pierwsze 
dwa miesiące notowaliśmy 

Jak informuje Józef Pawlicki strzelińskie kino „Grażyna” odwiedziło w ubiegłym roku nieco ponad 11 tysięcy widzów

Sytuacja pandemiczna mocno odbiła się na działalności kin, również w naszym mieście

Liczba widzów spadła o połowę Zakaz prowadzenia 
działalności kin znacząco 
odbił się na frekwen-
cji. Pokazuje to choćby 
statystyka odwiedzin 
strzelińskiego kina „Gra-
żyna” z ubiegłego roku. 
Obostrzenia i lockdowny 
sprawiły, że widzów było 
o połowę mniej niż wcze-
śniej. Sytuacja w kinach 
może nie tak szybko 
wrócić do poprzedniego 
stanu. Jak zauważa szef 
strzelińskiego kina Józef 
Pawlicki, wciąż widoczny 
jest spadek frekwen-
cji, co może świadczyć, 
że część widzów przenio-
sła się trwale na platfor-
my streamingowe. 

znikomą frekwencję. 
Później tj.w okresie 
wakacyjnym było 
trochę lepiej, jednak 
do końca roku wi-
dzowie nie wrócili 
do kina w takim wy-
miarze jak to miało 
miejsce przed pan-
demią – podsumowu-
je Józef  Pawlicki z kina 
„Grażyna”. -  W ślad 
za tym mocno spa-
dły obroty w na-
szym kinowym 
sklepiku oferującym 
przekąski i napo-
je. W pierwszym 
okresie po otwarciu 
obowiązywał zakaz 
sprzedaży produk-
tów gastronomicz-
nych. Poprzedni rok 
nie był dobry dla 
kina to oczywiste, 
ale optymistyczne 
jest to, że był trochę 
lepszy niż 2020 r. - 
podkreśla. Rząd luzuje 
obostrzenia i zapowiada, że 
nie zamierza wprowadzać ko-
lejnych lockdownów. Mimo 
to sytuacja w kinach może 
tak szybko nie ulec poprawie. 
- Obawy o to, jak będzie 
w roku bieżącym są duże, 
ponieważ obserwujemy 
statystycznie duży spa-
dek frekwencji na wszyst-
kich seansach - nawet 
tych dużych, kasowych. 
Może to świadczyć o tym, 

że część widzów, nieste-
ty, przeniosła się trwale 
na platformy streamingo-
we – zauważa Józef  Pawlicki. 

Jakie filmy cieszyły się 
popularnością?

Dane statystyczne pokazu-
ją, że w 2021 r. w kategorii 
animacji i filmów familijnych 
największym powodzeniem 
cieszyła się tytuł „Psi Patrol. 
Film”. Hitem jesieni okazał 
się natomiast „Nie czas umie-

rać”, czyli najnowsza odsło-
na przygód Jamesa Bonda. 
Wśród innych filmów warto 
wspomnieć o takich projek-
cjach jak „Dziewczyny z Du-
baju” czy „Diuna”. - Czy 
będą w najbliższym czasie 
tak duże tytuły? Zobaczy-
my, ale z pewnością tak 
duży potencjał ma najnow-
szy „Batman” z Robertem  
Pattnisonem w roli głów-
nej, którego zobaczymy 
w kinie „Grażyna” oczy-

wiście premierowo od 4 
marca – informuje. Szef  
strzelińskiego kina jednocze-
śnie przekonuje, że w naj-
bliższym czasie nie planuje 
żadnych zmian, w tym rów-
nież podwyżek cen bile-
tów. - Sytuacja jest jednak 
dynamiczna i nie wyklu-
czam, że będziemy do tego 
zmuszeni. Ostrożnie pod-
chodzimy do przyszłości 
i obserwujemy rynek – do-
precyzowuje. Przypomnijmy, 

że obecnie kino działa 
od piątku do wtorku. 
Okazjonalnie wyświe-
tlane są również seanse 
w inne dni tygodnia, 
a także dni świątecz-
ne. Ceny biletów to: 
18 zł normalny i 16 
zł ulgowy (weekendy 
i dni świąteczne), 16 zł 
normalny i 14 ulgowy 
(w pozostałe dni ty-
godnia). Klienci mogą 
skorzystać również 
z biletu grupowego 
12 zł. Warto podkre-
ślić, że kino honoruje 
również kartę „Strze-
lińskiej Rodziny Trzy 
Plus”. Ich właściciele 
otrzymują bilety w ce-
nie ulgowej. 

Mimo obecnej sy-
tuacji bardzo dobrze 
rozwija się realizowa-
ny program Edukacji 
Filmowej. Strzeliń-
skie kino prowadzi 
go już od kilku lat 

wspólnie ze Stowarzysze-
niem Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej. Projekt trwa 
od października do kwietnia. 
Jak co roku z programu ko-
rzystają uczniowie z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzelinie, a w tym roku 
dołączyła również Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 3 
w Strzelinie. Projektem za-
interesowane jest również 
strzelińskie liceum. 

Jakub Olejnik


