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Symbolicznego odsłonięcia muralu dokonali - prezes Waldemar Pilczek oraz burmistrz Dorota Pawnuk

Wyraz solidarności z napadniętą Ukrainą
Niedawno, przy ul. Pocztowej odbyła się uroczystość symbolicznego od-

słonięcia Muralu Solidarności z Ukrainą, wykonanego dzięki finansowemu 
i materialnemu wsparciu strzelińskiego przedsiębiorstwa Sievert Polska Spół-
ka z o.o. (dawniej Quick-Mix).
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Szesnaście palet, a w nich 
ponad 200 tysięcy malutkich 
torebeczek z nasionami wa-
rzyw – tyle do tej pory udało 
się wysłać na Ukrainę dzię-
ki zbiórce zorganizowanej 
niedawno w Brożcu. Akcja 
spotkała się z niesamowitym 
odbiorem nie tylko miesz-
kańców naszej gminy, ale 
z całej Polski. To wyjątko-
we przedsięwzięcie odbiło 
się szerokim echem również 
poza granicami naszego kra-
ju. Tematem zainteresowało 
się m.in Brytyjskie radio BBC 
World Service. 

Wysłano kilka 
ton nasion

Odnowią 
ołtarz

Pochodzący z 1725 r. oł-
tarz w kościele pod wezwa-
niem św. Jakuba Apostoła 
w Brożcu zostanie pod  ko-
niec kwietnia zdemontowa-
ny i trafi do renowacji. Ko-
nieczne prace konserwacyjne 
opiewają na ponad 350 tys. zł, 
a parafii udało się pozyskać 
spore dotacje na pokrycie 
kosztów. Jaki jest dokładnie 
zakres prac?
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Jubileusz z przytupem 

Za nami 10. finał akcji „Pola Nadziei”, który zakończył się 
absolutnym rekordem. Do puszek zebrano łącznie 13 159,14 
zł. Część artystyczną otworzyła Strzelińska Orkiestra Dęta, 
a później na scenie pojawiali się przedstawiciele szkół i przed-
szkoli z terenu powiatu strzelińskiego. W holu przygotowano 
stoiska z pierogami, ciastem oraz ciepłą zupą i bigosem. 
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W szpitalu ruszyła szkoła rodzenia

czytaj str. 15

Pierwsze pary rozpoczęły 
już zajęcia w szkole rodzenia 
uruchomionej w strzelińskim 
szpitalu, którego właścicielem 
jest Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny we Wrocławiu. Zajęcia 
są darmowe i przeprowadzane 
w bardzo kameralnych gru-
pach. Przyszli rodzice będą 
mogli skorzystać z siedmiu 
spotkań, na których szczegó-
łowo zostaną omówione kwe-
stie związane zarówno z ciążą, 
połogiem, jak i noworodkiem.

Mieszkają 
w naszej 
gminie, 
a jeżdżą 

jak w Anglii 

 Do finału Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego dostała się mieszkanka naszego miasta Kornelia MigdalskaWśród dorosłych uczestniczek konkursu zobaczymy Justynę Badecką ze Strzelina

Walczą o koronę 
najpiękniejszej 
Dolnoślązaczki

Dwie mieszkanki naszej gminy 
walczą o tytuł Miss 

Województwa Dolnośląskiego. 
Jedna wśród nastolatek, druga 

w konkursie dla dorosłych. 
Młode kobiety znalazły się 

w ścisłym finale. W drugiej połowie 
czerwca podczas uroczystej gali 
dowiemy się, czy którejś z nich 

udało się zdobyć tytuł tego 
prestiżowego konkursu piękności 

na Dolnym Śląsku. 
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Katarzyna Musiałowska, była zawodniczka Strzelinianki 
Strzelin, obecnie grająca w Śląsku Wrocław, niedawno otrzy-
mała powołanie do reprezentacji Polski w piłce nożnej do 15 
lat. Wypadła tak dobrze, że otrzymała zaproszenie na zgrupo-
wanie kadry Polski do 16 lat, które rozpoczęło się pod koniec 
kwietnia w Izraelu.

STRZELINIANKA Z PODWÓJNYM 
POWOŁANIEM DO KADRY POLSKI

Zabytkowy kościół, lasy, 
malownicze wzgórza, ośro-
dek wypoczynkowy...

 Podczas występów nie zabrakło kolorowych akcentów

Pierwsza grupa rozpoczęła już zajęcia w powstałej szkole rodzenia w strzelińskim szpitalu
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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.

Zdalnie odczytają
 wodomierze 

Idąc z  duchem czasu Zakład Wodociągów i  Kanalizacji w  Strzelinie 
wdraża szereg rozwiązań ułatwiających mieszkańcom gminy Strzelin 
korzystanie z usług. Są one związane z techniczną stroną świadczo-
nych usług, jak również z obsługą klienta. 

Aktualnie strzeliński ZWiK prowadzi wdrożenie systemu zdalnego odczytu 
wodomierzy w nieruchomościach. Zapewni to znaczne ułatwienie dokonywa-
nia odczytów w nieruchomości, bez konieczności obecności jej użytkownika. 

Wymiany wodomierzy głównych odbywają się sukcesywnie, zgodnie z har-
monogramem opartym na okresie ważności ich legalizacji. Proces wymiany 
wodomierzy przewidziany jest minimum do końca 2024 roku. Koszt wymiany 
wodomierzy głównych pokrywa ZWiK Strzelin.

Montowane wodomierze są fabrycznie nowe, dużej klasy dokładności po-
miarowej, odporne na działanie magnesów neodymowych oraz na zanurzenie 
w wodzie w przypadku ich zalania.

Ponadto zastosowany system zdalnego odczytu 
i kontroli wodomierzy pozawala na wykrycie: 

- mechanicznej ingerencji w wodomierz,
- próbę użycia magnesu neodymowego w celu zafałszowania odczytu,
- całodobowego zużycia wody zazwyczaj świadczącego o awarii 
na wewnętrznej instalacji budynku np. cieknąca spłuczka,
- wstecznego przepływu wody związanego z niedostatecznym 
zabezpieczeniem przed tym zjawiskiem wewnętrznej instalacji 
tj. zawór zwrotny, którego zainstalowanie leży w gestii właściciela budynku.

ZWiK

PORZĄDKI W MIEŚCIE I SOŁECTWACH
Stałym cyklem naszej gazety są materiały prasowe dotyczące działalności jednostek Gminy Strzelin. Ostatni miesiąc 

był intensywny m.in. dla pracowników Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. W Gościęcicach 
udrożnili kanalizację burzową oraz oczyścili studnię zbiorczą. W tej wsi pra-
cownicy rozpoczęli również prace związane z utwardzeniem drogi śródpolnej. 
Na ulicy Staromiejskiej w Strzelinie przebudowany został wjazd drogowy, któ-
rego nawierzchnia była bardzo nierówna i niebezpieczna. Na terenie miasta 
wyczyszczone i pomalowane zostały wszystkie słupy ogłoszeniowe. Ponad-
to umyto wszystkie znaki drogowe i tablice powitalne przy każdym wjeździe 
do Strzelina. Na pierzei wschodniej Rynku pracownicy ustawili dekoracje świą-
teczne wraz z nasadzeniem kwiatów. Przeprowadzono również prace porząd-
kowe na skwerach i terenach zielonych w okolicy pomników Jana Pawła II, 
Zesłańców Sybiru, Kombatanta oraz 1000-lecia. Dodatkowo na skwerze przy 
ulicy Kilińskiego nasadzono kwiaty.

Na placach zabaw w Gębicach, Wąwolnicy, Biedrzychowie, Mikoszowie, 
Karszowie, Muchowcu, Żeleźniku oraz Osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie wy-
konano prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń. Ponadto pracowni-
cy CUKiT na placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie wyrównali 
i wyprofilowali teren ziemią. Zostały tam również zamontowane ławki. Warto 
także wspomnieć, że pracownicy jednostki odbudowali kładkę na trasie sin-
gletracka S1. 

RED
Pracownicy CUKiT wyczyścili znaki drogowe i tablice 
powitalne przy każdym wjeździe do Strzelina

Porzucone auto usunięte z parkingu
W ostatnim czasie działania Straży Miejskiej w Strzelinie w znacznej mierze skupiały się na akcji pomocowej dla 
uchodźców z Ukrainy. Niemal każdego dnia strażnicy pomagali w dowożeniu 
uchodźców w miejsca relokacji, dostarczaniu paczek, posiłków itp. 

Równolegle strażnicy miejscy wykonują inne zadania. – Intensywnie patrolo-
waliśmy wiele miejsc pod kątem składowania odpadów komunalnych oraz 
nielegalnego ich wyrzucania. W tym roku pod tym kątem interweniowaliśmy 
już 76 razy. Niektóre sprawy „załatwiliśmy od ręki”, w części przypadków 
dopilnowaliśmy właścicieli odpadów, w pozostałych przekazaliśmy sprawę 
do uprawnionego organu – wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Strzelinie 
Ireneusz Kuropka. Funkcjonariusze nadal sprawdzają właścicieli nieruchomości 
pod kątem prawidłowego palenia w piecach.  - Nie maleje również liczba zgło-
szeń dotyczących zagubionych czworonogów. Zdecydowana większość wra-
ca do właścicieli. Ostatnio podjęliśmy działania wobec kobiety zakłócającej 
ruch drogowy w mieście. Po potwierdzeniu tożsamości przez policję wezwa-
no zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu 
tej kobiety do szpitala – informuje Kuropka. Warto również dodać, że dzięki 
działaniom strażników miejskich udało się ustalić właściciela niesprawnego samo-
chodu porzuconego na parkingu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie. Pojazd został 
już z niego usunięty.

RED

Pojazd od dłuższego czasu stał nieużywany na parkin-
gu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie

Między 13 a 18 kwietnia w Aqu-
aparku Granit w Strzelinie trwała przerwa technologiczna. W tym czasie wykonano prace konserwujące i naprawcze 
na podbaseniu, których nie można przeprowadzić  w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu. Dokonano 
regeneracji złóż filtracyjnych, przeglądu filtrów, zbiorników wyrównawczych oraz urządzeń, które odpowia-
dają za prawidłową pracę części basenowej. Gruntownie oczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe, 
zbiorniki przelewowe oraz ich cyrkulację. W nieckach basenowych 
wymieniono wodę. Został przeprowadzony kompleksowy serwis 
zjeżdżalni, odnowiono także przy niej schody. Zdezynfekowano 
liny torowe oraz wypolerowano laminowane sprzęty basenowe. 
Zabejcowano również leżaki dla klientów. Specjalnymi urządze-
niami doczyszczono kafelki znajdujące się w hali basenowej oraz 
w ciągu komunikacyjnym, tzw. hol od wejścia głównego do prze-
bieralni. Kompleksowo doczyszczono strefę saun. Wymieniono 
oświetlenie w szatniach ze zwykłego na ledowe.

Warto dodać, że obecnie trwa gruntowny remont schodów wej-
ściowych do budynku. Obecnie wejście do obiektu jest możliwe 
z tyłu, od strony siłowni.

Katarzyna Psiurska

W połowie kwietnia w strzelińskim basenie trwała przerwa 
technologiczna, podczas której wykonano szereg prac odświe-
żających (zdj. archiwalne)

Dotacje na monitoring
Gmina Strzelin dofinansuje zakup i montaż kamer. Zachęcamy zarządców 

nieruchomości wielorodzinnych, lokalne wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-
we do skorzystania z gminnego programu pn. „Bezpieczne podwórko”. Gmin-
ną dotację można uzyskać na zakup i montaż kamer zewnętrznych, zwięk-
szających bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Wysokość dotacji może 
wynieść do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zamontowanego zestawu 
monitoringu zewnętrznego, ale nie więcej niż 1500 zł. Wnioski można składać 
do 15 maja. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Strzelin pod numerem telefonu 71 39 21 971, wew. 146. 

RED

„STRZELIN EXPRESS” ODWOŁANY 
W poprzednim numerze „Nowin Strzelińskich” informowaliśmy o planowanej, szóstej edycji gry terenowej „Strzelin Express”, 

która miała odbyć się na naszym terenie w połowie maja. Organizator wydarzenia, Stowarzyszenie „Gramy o życie”, musiał 
zdecydować o odwołaniu tej charytatywnej imprezy z uwagi na znikomą liczbę uczestników, którzy zgłosili się do zabawy. Jak 
poinformował nas prezes Luca Krzysztofczyk Stowarzyszenia „Gramy o życie” być może uda się zorganizować nieco inną grę 
terenową we wrześniu. Na razie jest jednak za wcześnie, abyśmy mogli podać jakiekolwiek szczegóły. 

JO

Wymieniono wodę, 
zdezynfekowano niecki Gruntowne odświeżenie 

strzelińskiego basenu  
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60 tys. zł dla Strzelinianki
Burmistrz Strzelina rozstrzygnęła niedawno otwarty kon-

kurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nar-
komanii i uzależnień behawioralnych poprzez organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. W konkur-
sie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Strzelinianka, której 
przyznano 60 tys. zł. W ramach przekazanych środków klub 
może realizować m.in. prowadzenie cyklicznych wydarzeń 
profilaktycznych, obejmujących programy  przeciwdziałania 
uzależnieniom skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
prowadzone przez certyfikowanych specjalistów psychotera-
pii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień lub inne oso-
by posiadające odpowiednie certyfikaty, a także organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako formę aktywnego spę-
dzania czasu oraz prowadzenie i udział w cyklicznych zawo-
dach lub turniejach sportowych. 

RED

DOTARŁO BLISKO 5 TON ŻYWNOŚCI 
Pod koniec marca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie dotarła 

partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących - 
Podprogram 2021. Wśród produktów znalazły się m.in. groszek z marchewką, szynka 
konserwowa, makaron jajeczny, koncentrat pomidorowy, powidła itp. W rozładowaniu 
dostawy pomogli niezawodni członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Strzelin, 
a także podopieczni Zakładu Karnego w Strzelinie i pracownicy GOPS-u. Łącznie tra-
fiło do jednostki 4976 kg żywności, która została rozdana potrzebującym jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnymi. 

RED

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawsze może liczyć na pomoc przy rozładunku żywności

Zmiana ruchu przy przedszkolu 
Gmina Strzelin zakończyła prace związane z wprowadze-

niem nowej organizacji ruchu na wewnętrznym parkingu 
Przedszkola Miejskiego „Kolorowa Kraina” w Strzelinie. 
Dotyczy ona reorganizacji usytuowania miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz rowerów. 
Pierwszeństwo wjazdu na parking mają samochody kierujące 
się w jego stronę od ul. Przedszkolnej. Po wjeździe na parking 
obowiązuje nakaz skrętu w prawo.

Celem zmiany była poprawa bezpieczeństwa i wyelimino-
wanie punktów kolizyjnych. Zwracamy uwagę na zachowanie 
szczególnej ostrożności w tym rejonie. 

RED

 Zmiana organizacji ruchu dotyczy drogi prowadzącej na wewnętrzny parking przy miejskim 
przedszkolu

W środę, 20 kwietnia 
przedstawiciele lokalnego 
samorządu sprawdzili efekty 
prac remontowych zreali-
zowanych na bardzo waż-
nej miejskiej arterii - ulicy 
Gen. Leopolda Okulickie-
go. W krótkiej wizji lokalnej 
szefowej gminy, urzędnikom 
i radnym, towarzyszyli repre-
zentanci Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo-Mostowych 
z Brzegu, które sprawnie wy-
konało tę gminną inwestycję. 

Przypomnijmy, że remont 
ulicy Okulickiego w Strzeli-
nie to inwestycja zreali-
zowana w cyklu dwulet-
nim (2021-2022). Prace 
rozpoczęły się pod ko-
niec września 2021 r. 
i zakończyły w marcu 
br. Ta droga gminna ma 
duże znaczenie głównie 
dlatego, że znajdują się 
przy niej ważne obiekty 
infrastrukturalne takie 
jak: Aquapark Granit, 
kompleks boisk „Or-
lik”, lodowisko i targo-
wisko miejskie. Przy ul. 
Okulickiego działają 
również punkty handlo-
we i usługowe, a droga 
prowadzi do jedne-
go z większych osiedli Zrealizowanej inwestycji przyglądali się burmistrz, urzędnicy, radni, a towarzyszyli im reprezentanci Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 

z Brzegu, które wykonało zadanie

Przejazd równą jak stół  ul. Okulickiego należy teraz do przyjemnych

Nowa firma w gminnym inkubatorze

Klucze do pomieszczenia w Gminnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przekazano przedsta-
wicielkom firmy Global Home Nieruchomości

Na ul. Okulickiego równo i bezpiecznie
i strzelińskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest Park”. 
- Zakres robót obejmował 
odcinek 450 m, m.in. po-
przez wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej 
jezdni, częściowe wyko-
nanie chodników z kostki 
kamiennej oraz betonowej, 
progu zwalniającego oraz 
niezbędnych prac popra-
wiających stan kanalizacji 
deszczowej. Wprowadzono 
również nowe oznakowa-
nie. Wartość inwestycji wy-

niosła 756 tys. zł – powie-
działa podczas kameralnego 
spotkania burmistrz Dorota 
Pawnuk. Realizacja przedsię-

wzięcia z pewnością wpły-
nęła na komfort i bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz 
innych użytkowników drogi.

RED

W piątek, 8 kwietnia podpisano umowę i przekazano klucze 
do lokalu Strzelińskiego Gminnego Inkubatora Przedsiębior-
czości mieszczącego się w wyremontowanym budynku dwor-
cu PKP w Strzelinie. Kolejnym beneficjentem projektu zo-
stało działające na rynku od kilku miesięcy przedsiębiorstwo 
„Global Home Nieruchomości” s.c. ze Strzelina zajmujące się 
pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

Przypomnijmy, że pilotażowy projekt pn. „Strzeliński 
Gminny Inkubator Przedsiębiorczości” powstał z myślą 
o przedsiębiorcach, którzy rozpoczynają działalność na rynku, 
a nie posiadają odpowiedniego zaplecza lokalowego itp. Dzię-
ki inkubatorowi przedsiębiorcy mają możliwość wynajęcia po-
mieszczeń na bardzo korzystnych warunkach. Inicjatywa ma 
pomóc nowym firmom w rozwoju i utrzymaniu działalności 
na jej początkowym etapie i przygotować do samodzielnego 
funkcjonowania na rynku. Obecnie wszystkie lokale biurowe 
SGIP mają już swoich najemców. 

W kolejnym wydaniu „Nowin Strzelińskich” przybliżymy 
działalność nowego beneficjenta projektu czyli firmy „Global 
Home Nieruchomości”.

RED

Dary z miasta 
partnerskiego

Do Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie znajduje się maga-
zyn zbiórki darów dla ukraińskich 
uchodźców wojennych, cały czas 
napływają kolejne transporty. Pod 
koniec marca do magazynu dotar-
ła partia produktów od mieszkań-
ców partnerskiego miasta Stra-
elen. W ich rozładunku pomogli 
strażacy ochotnicy oraz wolonta-
riusze. Wśród darów od naszych 
niemieckich przyjaciół znalazły się 
m.in. odzież, żywność oraz środki 
higieniczne. Żywność oraz odzież 
(po przesortowaniu) trafiły do dru-
giego magazynu zaopatrzeniowe-
go, który znajduje się przy ul. Ge-
nerała Stanisława Maczka. Chemia 
gospodarcza i środki higieniczne 
zostały w SOK. Władzom i miesz-
kańcom partnerskiego Straelen na-
leżą się serdeczne podziękowania 
za to cenne wsparcie.

Wśród przekazanych darów znalazły się m.in. 
produkty żywnościowe
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Na Rubinowej 
będzie jaśniej

W czwartek, 24 mar-
ca minął termin skła-
dania ofert na budowę 
oświetlenia ul. Rubino-
wej w Szczawinie. Prze-
targ ogłoszony przez 
Gminę Strzelin cieszył 
się dużym zaintereso-
waniem. Oferty na wy-
konanie tego zadania 
wahały się od nieco 
ponad 66 tys. zł do blisko 90 tys. zł.  Niebawem komisja konkursowa wyło-
ni wykonawcę. Zakres prac tej inwestycji obejmuje m.in. wykonanie dwóch 
odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego, montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m oraz montaż 8 opraw 
z układem zasilającym. Firma będzie miała 4 miesiące na wykonanie inwestycji. 

RED

WYKONAJĄ OŚWIETLENIE W MIKOSZOWIE 
W poniedziałek, 28 marca minął 

termin składania ofert na budowę 
oświetlenia drogowego w Mikoszo-
wie. Przetarg na to zadanie ogłosiła 
Gmina Strzelin. Niedługo poznamy 
firmę, która zajmie się m.in. wykona-
niem dwóch odcinków linii kablowej 
oświetlenia drogowego w kierunku 
Pęcza, montażem i stawianiem słu-
pów oświetleniowych o wysokości 
7,5 m wraz z montażem 5 opraw.  
Firma będzie musiała wykonać inwe-
stycję w ciągu 4 miesięcy.

 

Przy ul. Rubinowej w Szczawinie niedługo zostanie wybudowane oświetlenie

Oświetlenie zostanie zamontowane na drodze 
w kierunku Pęcza

DROGA POŁĄCZY DĘBNIKI ZE STRZEGOWEM 
Pod koniec marca Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gmi-

nie Strzelin 165 tys. zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Dębniki-Strzegów o długości ok. 1,5 km. Zakres prac obejmuje m.in. wy-
konanie nawierzchni tłuczniowej, która będzie służyć rolnikom jako dojazd 
do pól, ale również będą z niej korzystać okoliczni mieszkańcy, ponieważ 
połączy ona Dębniki i Strzegów. Zaplanowana do realizacji droga będzie 
też świetną alternatywą dla rowerzystów. Przypomnijmy jeszcze, że w ubie-
głym roku, również przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, strzeliński samorząd wykonał odcinek drogi relacji Gę-
siniec-Strzegów. Inwestycja, którą zaplanowano w tym roku będzie miała 
swój dalszy przebieg właśnie od Strzegowa i połączy się z Dębnikami.

Matejki w przebudowie
Rozpoczęła się prze-

budowa ulicy Matejki 
w Strzelinie wraz z sie-
cią wodno-kanalizacyj-
ną. W związku z tym 
do 31 maja droga bę-
dzie wyłączona z ruchu. 
W tym czasie przejazd 
umożliwiony zostanie 
wyłącznie pojazdom od-
bierającym odpady oraz 
służbom ratowniczym, 
a także w sytuacjach lo-
sowych po uzgodnieniu 
z wykonawcą robót. Ulica Matejki to wąska jednokierunkowa droga, łą-
cząca się z ul. Słowackiego oraz drogą wojewódzką nr 395 – ul. Wrocław-
ską.  Zadanie o wartości ponad 1,5 mln zł realizuje, wyłonione w przetargu 
i dobrze znane na naszym terenie, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych z Brzegu. Docelowo wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o na-
wierzchni bitumicznej. Wykonawca wymieni ulegające awariom instalacje 
podziemne, tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. 

Warto przypomnieć, że prace są realizowane w ramach dofinansowania, 
jakie gmina Strzelin otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Strzeliński samorząd pozyskał ponad 7,5 
mln zł na pięć drogowych inwestycji. Za naszym pośrednictwem strzeliń-
ski magistrat przeprasza mieszkańców za utrudnienia, ale tym samym prosi 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Realizacja inwestycji z pewnością wpłynie 
na zwiększenie bezpieczeństwa.

RED

Poznamy wykonawcę remontu ul. Pułaskiego 
26 kwietnia minął termin składania ofert w przetargu na remont ul. Pu-

łaskiego w Strzelinie. Przetarg ogłosiła gmina Strzelin. Niebawem poznamy 
wykonawcę drogi, która stanowi dojazd do Osiedla „Na Skarpie” i łączy 
się z drogą krajową nr 39 (ul. Wojska Polskiego) oraz drogą gminną - ul. 
Wichrową. Zakres prac obejmuje m.in. remont kanalizacji deszczowej oraz 
docelowe wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni. Termin wykonania 
zadania to 120 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. 

RED

Kolejna drogowa inwestycja na Osiedlu Wschodnim 
Gmina Strzelin systematycznie remontuje i przebudowuje dro-

gi gminne położone na terenie Osiedla Wschodniego w Strzelinie. 
W tym roku zaplanowano wykonanie I etapu remontu ul. Wincente-
go Kadłubka, na odcinku od ulicy Oławskiej do posesji o numerach 1 
i 8 (ok. 170 m).  Samorząd ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, 
a termin składania ofert upłynął 26 kwietnia. Niedługo poznamy firmę, 
która zajmie się remontem, a prace mają potrwać do 120 dni od podpi-
sania umowy. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji desz-
czowej oraz ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej. 

Z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich działek budow-
lanych znajdujących się przy ulicy Kadłubka, kolejne etapy zada-
nia będą możliwe do realizacji po wykonaniu przyłączy do posesji 
przez ich właścicieli oraz zapewnieniu niezbędnych środków fi-
nansowych w budżecie Gminy Strzelin. W ten sposób samorząd stara się uniknąć późniejszego uszkodzenia nowej 
nawierzchni bitumicznej jezdni. Strzeliński magistrat jednocześnie informuje, że na odcinku ulicy, który nie jest teraz 
ujęty do remontu, przeprowadzane będą doraźne naprawy  zabezpieczające nawierzchnię jedni.

RED

Strzeliński samorząd zaplanował w tym roku remont fragmentu ul. 
Kadłubka w Strzelinie

Grota Roweckiego będzie już równa w całości 
W drugiej połowie kwiet-

nia Gmina Strzelin ogłosiła 
przetarg na realizację kolejnej 
gminnej inwestycji drogowej. 
Tym razem samorząd szuka wy-
konawcy remontu odcinka ul. 
Grota Roweckiego i ul. Grun-
waldzkiej w Strzelinie. Zadanie 
jest możliwe do realizacji dzięki 
przyznanemu dofinansowaniu 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Na jego wykonanie samorząd otrzyma ponad 378 tys. zł. 

Poprawa części nawierzchni ul. Grota Roweckiego będzie już II etapem 
wykonanego remontu  drogi, natomiast część ul. Grunwaldzkiej jej za-
kończeniem. Oprócz nowej nawierzchni bitumicznej jezdni zaplanowano 
na obu ulicach remont parkingów, chodnika na części ulicy Grota Rowec-
kiego oraz wykonanie dwóch bezpiecznych, wyniesionych przejść dla pie-
szych (zarówno na ul. Grunwaldzkiej, jak i Grota Roweckiego), których 
zadaniem będzie powstrzymanie kierowców przed dynamiczną jazdą i spo-
wolnienie ruchu, poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszych. Oferty 
na wykonanie zadania firmy mogą składać do 5 maja. Więcej szczegóło-
wych informacji dotyczących inwestycji można przeczytać na platformie 
www.gminastrzelin.ezamawiajacy.pl. 

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

Inwestycja w Gościęcicach 
kosztowała ponad 134 tys. zł 

Zabiegali 
o to mieszkańcy, 
radny i sołtys

W środę, 20 kwietnia przedstawicie-
le lokalnych władz sprawdzili inwesty-
cję drogową zrealizowaną niedawno 
w Gościęcicach (w części potocznie 
nazywanej „Średnimi”). Remont drogi 
gminnej, położonej za dawną gościę-
cicką remizą, wykonała sprawnie firma 
Usługi Transportowe i Roboty Ziem-
ne - Tomasza Bartkowa z Przeworna, 
a mieszkańcy mogą już bez problemu 
dotrzeć do swoich posesji. Prace ruszyły 
w grudniu ubiegłego roku i zakończyły 
się pod koniec lutego 2022 r. Szczegóły 
tej inwestycji przybliżyła radnym bur-
mistrz Dorota Pawnuk. - Wykonano 
160 metrowy odcinek o nawierzch-
ni mineralno – bitumicznej, z jed-
nostronnym okrawężnikowaniem 
oraz odwodnieniem. Przebudowano 
wjazdy i dojścia do sąsiadujących 
z drogą posesji. Wartość robót bu-
dowlanych to ponad 134 tys. zł - po-
informowała szefowa naszej gminy. 
Wspomniała również o wkładzie so-
łectwa, które przeznaczyło na ten cel 
10 tys. zł z funduszu sołeckiego. War-
to podkreślić, że o realizację tej dro-
gowej inwestycji zabiegali: mieszkańcy 
sołectwa, wieloletni sołtys Gościęcic 
śp. Władysław Białkowski oraz radny 
Rady Miejskiej Strzelina i mieszkaniec 
Gościęcic - Tadeusz Janda. Dodaj-
my, że w tym kameralnym spotkaniu, 
oprócz przedstawicieli lokalnych władz, 
uczestniczyli także: sołtys Dawid Biał-
kowski oraz szef  firmy, która wykonała 
remont - Tomasz Bartków.

Zrealizowane w ostatnim cza-
sie zadania drogowe w Szczawinie 
sprawdzili niedawno reprezentanci 
strzelińskiego samorządu. W ramach 
tej krótkiej wizji terenowej radni 
oraz przedstawiciele magistratu od-
wiedzili m.in. ulicę Diamentową, 
której gruntowy fragment niedawno 
utwardzono kamiennym kruszywem. 
Poprawienie ok. 135-metrowego od-
cinka wykonała na zlecenie gminy 
firma Usługi Transportowe i Roboty 
Ziemne Tomasza Bartkowa z Prze-

Drogę utwardzono kamiennym kruszywem, a w przyszłości samorząd planuje tam asfalt 

ŁATWIEJ DOTRĄ DO  POSESJI 
worna. Wartość robót budowlanych 
wyniosła nieco ponad 50 tys. zł, 
z czego 16 tys. zł pochodziło z fun-
duszu sołeckiego Szczawina. Reali-
zacja zadania ułatwiła mieszkańcom 
ul. Diamentowej dotarcie do posesji, 
bo wcześniej, szczególnie po inten-
sywniejszych opadach atmosferycz-
nych, nie było to prostą sprawą.  

Burmistrz Dorota Pawnuk poin-
formowała radnych, że utwardzona 
kruszywem nawierzchnia odcinka 
ul. Diamentowej zostanie w przy-

szłości pokryta warstwą bitumiczną. 
Przy Alei Lipowej uczestnicy wizji 
lokalnej sprawdzili nowy odcinek 
chodnika, ułatwiający mieszkań-
com dojście do posesji. To zada-
nie szybko i sprawnie wykonała 
nasza gminna jednostka Centrum 
Usług Komunalnych i Technicz-
nych. Spotkanie w Szczawinie było 
dobrą okazją do rozmowy o aktu-
alnych potrzebach drogowych so-
łectwa, a szczawińską społeczność 
reprezentował szef  rady sołeckiej 
-Krzysztof  Widelski.

RED

Na ulicy Matejki w Strzelinie rozpoczął się remont
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Niedługo wybiorą przewodniczącego 

Wiemy, kto zasiądzie 
w Gminnej Radzie 

Działalności Pożytku 
Publicznego

Niedawno Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin powoła-
ła skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. W  ostatnim czasie działalność rady, z  uwagi 
na pandemię koronawirusa, była mocno ograniczona. 
Nowa rada rozpocznie działalność w maju, a jej kaden-
cja potrwa trzy lata. W jej skład wchodzą:

*przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewelina 
Serwicka, reprezentująca Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludo-
wych Zespołów Sportowych w Strzelinie, Ewa Ratajczyk, re-
prezentująca Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy, Filip Muszyń-
ski, przedstawiciel Terenowego Klubu Sportowego Granit 
oraz Artur Jakubiec, reprezentujący Strzeliński Klub Karate 
Kyokushin,

*przedstawiciele Rady Miejskiej Strzelina: Tomasz Gło-
wacki oraz Jerzy Wójcikiewicz

*przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin: 
Aneta Balcer - Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień i Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Kamila Hałaśkie-
wicz - Podinspektor ds. Sportu, Zdrowia, Kultury i Komuni-
kacji Społecznej. 

Do najważniejszych zadań GRDPP zaliczyć można przede 
wszystkim: opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, 
projektów uchwał i aktów prawa miejscowego sfery zadań pu-
blicznych, w tym programów współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funk-
cjonowania organizacji pozarządowych, w przypadku sporów 
między organami administracji publicznej, a organizacjami 
pozarządowymi, w sprawach dotyczących zadań publicznych, 
w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje po-
zarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów 
realizacji zadań publicznych.

W następnym wydaniu gazety opublikujemy relację z pierw-
szego posiedzenia, w tym wyboru przewodniczącego, wice-
przewodniczącego oraz sekretarza Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w Strzelinie.

RED

Kolejny, nowoczesny plac zabaw
Trwają prace na gminnym placu 

zabaw zlokalizowanym w podwórzu 
pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. 
Tadeusza Kościuszki. Pojawiają się 
tam kolejne urządzenia zabawowe, 
a niedawno wykonano bezpiecz-
ną, sztuczną nawierzchnię. Prace 
ziemne i wykończeniowe prowadzi 
na placu nasza gminna jednostka 
- Centrum Usług Komunalnych 
i Technicznych. Wkrótce będą tam zamontowane ławki i zostanie zasiana 
trawa. Wcześniej wykonano nowe ogrodzenie placu oraz wycięto drzewa 
zagrażające bezpieczeństwu. Z gminnego placu zabaw, po zakończeniu prac, 
będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy okolicznych bloków. Przypomnij-
my, że potrzebę modernizacji placu zabaw zgłaszano dwukrotnie w ramach 
Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego, ale te zadania wówczas nie uzyskały 
odpowiedniej liczby głosów. Dlatego wnioskodawcy tych projektów mogą 
mieć satysfakcję, że ich pomysł zostanie zrealizowany. Warto przypomnieć, 
że modernizacja placu zabaw to kolejna gminna inwestycja realizowana 
na tym terenie. Niedawno podwórze i jego najbliższe okolice zyskało nowe, 
energooszczędne oświetlenie parkowe i monitoring.

RED

Na placu zabaw pojawiają się nowe urządzenia, 
a niedługo inwestycja zostanie zakończona

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina radni 
przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Strzelin, uczestniczących w akcjach 
ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Uchwała spotkała się 
z dużą aprobatą i została przyjęta jednomyślnie 
przez wszystkich 21 rajców. Nowe stawki ekwiwa-
lentu będą wynosić:

- 32 zł za udział w akcjach ratowniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Po-
żarną lub Burmistrza Miasta i Gminy Strze-
lin, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia 
wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej,

- 13 zł za udział w ćwiczeniach i szkoleniach 
organizowanych przez Państwową Straż Pożar-
ną lub Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz 
inne uprawnione podmioty, za każdą godzinę 
udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. 

Warto zaznaczyć, że pojęcie ćwiczeń obej-
muje w tym przypadku również udział w za-
wodach sportowo-pożarniczych oraz manewry 
służb ratowniczych.

Przyjęcie uchwały jest wyrazem uznania i sza-  Zwiększyły się stawki ekwiwalentu dla strażaków ochotników, uczestniczących w akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach

Zwolnieni z podatku 
od nieruchomości 

Jedna z uchwał przyjętych podczas marcowej sesji 
Rady Miejskiej Strzelina dotyczyła udzielania regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości. Będzie przysługiwało 
od 1. roku (w przypadku kosztów kwalifikowanych 
inwestycji w wysokości 5 mln zł) do 3 lat (15 mln 
zł kosztów). Wsparcie jest przeznaczone dla nowych 
inwestycji na obszarze gminy Strzelin, a przedsiębior-
ca korzystający z tej formy pomocy jest zobowiąza-
ny do utrzymania inwestycji przez co najmniej 5 lat 
od daty zakończenia jej realizacji.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wniesienie 
przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wyso-
kości 25% kosztów. Uchwala będzie obowiązywać 
do końca 2023 roku. Założeniem przyjętych przepi-
sów jest wspieranie solidnych, rokujących przedsię-
biorców, którzy swoją inwestycją chcą na dłużej zwią-
zać się z gminą Strzelin, co będzie miało pozytywny 
wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

RED

Gmina wdraża „Korpus 
Wsparcia Seniorów”

W czwartek, 7 kwietnia 
w strzelińskim magistracie 
przedstawiciele naszych czte-
rech jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych odebrali 
karty uprawniające do sko-
rzystania z najlepszych wro-
cławskich atrakcji z 50-pro-
centową zniżką. Wkrótce 
zostaną przekazane dru-
hom służącym w ochotni-
czych strażach pożarnych 
z Kuropatnika, Nieszkowic, 
Nowolesia i Brożca. Do-
dajmy, że niedawno duża 
partia kart, którą strzeliński 
samorząd otrzymał od Sto-
warzyszenia Aglomeracja 
Wrocławska, trafiła do lo-
kalnych szkół podstawo-
wych i średnich. Przypo-
mnijmy, że posiadacze kart 
mogą skorzystać z wro-
cławskich atrakcji ze zniżką 
wynoszącą 50%. Partne-
rami programu jest m.in. 
Aquapark Wrocław, ZOO Karty uprawniające do korzystania ze zniżką z wielu wrocławskich atrakcji trafiły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Strzelin

Na marcowej sesji radni 
przyjęli m.in. uchwałę w spra-
wie programu osłonowego 
„Korpus Wsparcia Seniorów” 
na 2022 r. Adresatami progra-
mu są seniorzy od 65 roku 
życia, zamieszkali na terenie 
naszej gminy, którzy mają 
problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu 
na stan zdrowia, prowadzący 
samodzielne gospodarstwa 
domowe lub mieszkający 
z osobami bliskimi, które nie 
są w stanie zapewnić im wy-
starczającego wsparcia. Nasi 
seniorzy będą mieli zapew-
niony dostęp do tzw. „opasek 
bezpieczeństwa” wyposażo-
nych w co najmniej trzy z na-
stępujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa - 
sygnał SOS, 
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski, 
• lokalizator GPS, 
• funkcje umożliwiające ko-

munikowanie się z centrum 
obsługi i opiekunami, 
• funkcje monitorujące pod-
stawowe czynności życiowe 
(puls i saturacja).

Program będzie realizo-
wany do 31 grudnia 2022 r. 
i przewiduje wsparcie dla 
30 mieszkańców. 

„Opieka na odległość” jest 
nowoczesną formą sprawo-
wania opieki nad osobami 
starszymi, którzy wymagają 
wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu. To idealne roz-
wiązanie, szczególnie dla osób 
samotnych, zarówno tych, 
które nie potrzebują usług ca-
łodobowych i nie korzystają 
na co dzień z usług opiekuń-
czych, jak i tych objętych takim 
wsparciem, u których nieprze-
widywalność zmiany stanu 
zdrowia uzasadnia stałe moni-
torowanie w celu jak najszyb-
szej reakcji i udzielenia pomocy.

RED

Upominek dla druhów Wrocław, Hydropolis, WKS 
Śląsk Wrocław, Tarczyński 
Arena Wrocław, czy Centrum 
Historii Zajezdnia.  Karta 
aglomeracyjna to pilotażo-

wy program Stowarzyszenia 
Aglomeracja Wrocławska, 

którego członkiem jest strze-
liński samorząd.

RED

Nowe stawki ekwiwalentu dla strażaków
cunku dla strażaków ochotników za ich codzienną, pełną 
poświęcenia służbę, a także próbą podziękowania za nieoce-
nioną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom 
i gościom przebywającym na terenie naszej gminy.

RED
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Niedawno, przy ul. 
Pocztowej odbyła się 
uroczystość symbo-
licznego odsłonięcia 
Muralu Solidarno-
ści z Ukrainą, wy-
konanego dzięki 
finansowemu i ma-
terialnemu wsparciu 
strzelińskiego przed-
siębiorstwa Sievert 
Polska Spółka z o.o. 
(dawniej Quick-Mix).

Mural to symboliczny wy-
raz solidarności i wsparcia 
lokalnej społeczności ziemi 
strzelińskiej dla walczącej 
z rosyjskim najeźdźcą  Ukra-
iny. Ma upamiętniać m.in. 
dużą pomoc dla uchodźców 
wojennych, w którą zaanga-
żowali się mieszkańcy, samo-
rząd, lokalne przedsiębiorstwa 
oraz stowarzyszenia. - Polacy 
i strzelinianie  od samego 
początku wojny solidary-
zują się i wspierają naród 

Mural to dzieło wykonane przez lokalną firmę ArtDuseO artystyczny program zadbały lokalne szkoły

Szesnaście palet, a  w  nich ponad 200 tysięcy 
malutkich torebeczek z  nasionami warzyw 
– tyle do  tej pory udało się wysłać na  Ukra-
inę dzięki zbiórce zorganizowanej niedawno 
w  Brożcu. Akcja spotkała się z  niesamowitym 
odbiorem nie tylko mieszkańców naszej gminy, 
ale z całej Polski. To wyjątkowe przedsięwzięcie 
odbiło się szerokim echem również poza grani-
cami naszego kraju. Tematem zainteresowało 
się m.in Brytyjskie radio BBC World Service. 

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie rodacy okazują 
wielkie serce i wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. Nie 
inaczej jest również na terenie naszej gminy, gdzie organizo-
wanych było i nadal jest wiele zbiórek. Bardzo ciekawą ini-
cjatywę, zainicjowaną w Holandii, przeprowadzono niedawno 
w Brożcu. Pomoc polegająca na zbiórce nasion warzyw dla 
mieszkańców Ukrainy rozwinęła się do olbrzymich rozmiarów 
m.in. dzięki tamtejszej parafii. Warto zaznaczyć, że w wielu re-
jonach  Ukraińcy, w obecnej sytuacji, nie są w stanie zakupić 
nasion. Większość firm sprzedających te artykuły wycofała się 
na początku wojny z kraju i rozpaczliwie brakuje tam materia-
łu siewnego. Dużo starszych ludzi mieszkających, zwłaszcza 
w ukraińskich wsiach, nie zdecydowało się na emigrację. Wielu 
z nich posiada przydomowe ogródki, w których do tej pory 
uprawiało warzywa. Lada moment rozpocznie się wegetacja, 
dlatego tak ważne jest wsparcie naszych wschodnich sąsiadów. 
- Kilka tygodni temu po niedzielnej Mszy Świętej przyszła 
do mnie mieszkanka, pani Dorota Głowacka związana 
z firmą Agro-Polen i zapytała czy mógłbym w środowi-
sku księży ogłosić zbiórkę nasion dla Ukrainy – opowiada 
proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Brożcu Janusz Bet-
kowski. - Było mało czasu na przeprowadzenie zbiórki, 
ponieważ nieco ponad tydzień później zaplanowany był 
transport darów na Ukrainę z firmy Agrarada, której sie-
dziba mieści się w Brzezimierzu. Bałem się, że nie zdą-
żymy przeprowadzić tej akcji, ale oczywiście rozesłałem 
wiadomość zarówno do duchownych, jak i świeckich 
osób – podkreśla. To co wydarzyło się później przeszło naj-
śmielsze oczekiwania księdza. Już po kilku godzinach do pro-

Przy sortowaniu torebek z nasionami pomagało sporo osób

Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania WYSŁANO KILKA TON NASION
boszcza zaczęły napływać de-
klaracje wsparcia inicjatywy. 
Następnego dnia na skrzyn-
kę pocztową duchownego 
przychodziły dziesiątki maili 
z różnych rejonów kraju. - We 
wtorek zaczęły docierać 
pierwsze transporty darów. 
Na teren parafii kurierzy 
i kierowcy busów wyłado-
wywali mnóstwo paczek, 
w których znajdowały się 
torebeczki z nasionami. Za-
dzwoniłem do pani Doroty, 
przewieźliśmy paczki do re-
mizy, gdzie zorganizowali-
śmy punkt przeładunkowy. 
Poprosiliśmy mieszkańców 
o pomoc w posegregowaniu 
nasion. Odzew był natych-
miastowy. Do remizy przy-
szło ponad 20 osób. Tylko 
w ciągu jednego dnia udało 
się spakować paletę, skła-
dającą się z około 13 tysię-
cy torebeczek z nasionami 
m.in. pomidora, marchewki, 
ogórka, buraka, kapusty, fasoli, cebuli, sałaty, rzodkiew-
ki – opowiada duchowny. Jak się okazało, był to początek 
ogromnej fali, którą rozkręciła ta akcja. Do Brożca codziennie 
docierały kolejne duże transporty z produktami z całej Pol-
ski. - Jedna z  firm z okolic Poznania zajmująca się kon-
fekcjonowaniem dostarczyła nam aż tonę nasion luzem. 
To był ogrom. Dla zobrazowania wyjaśnię, że jedna tore-
beczka nasion, którą kupujemy w sklepie zawiera jedy-
nie 12 g – podaje ks. Betkowski. Przedsięwzięcie spotkało się 
również z miłym odzewem mieszkańców naszej gminy. W ak-
cję włączyły się m.in. szkoły, przedszkola, działkowcy, firmy 
ogrodnicze, prywatne osoby, strzeliński magistrat. Wiele osób 
pomagało w przewożeniu i segregowaniu nasion, a proboszcz 
przekonuje, że w ludziach widać było bezinteresowną chęć 

niesienia pomocy i szczerą ra-
dość. - W pierwszym trans-
porcie na Ukrainę wysłali-
śmy 16 palet. Można sądzić, 
że zebraliśmy znacznie po-
wyżej 200 tysięcy małych to-
rebeczek z nasionami. Przy 
optymistycznym założeniu, 
że ze wszystkich nasion wy-
rosną warzywa to dzięki tej 
akcji uda się przeżyć przez 
około miesiąc sporej wiel-
kości miastu. Oczywiście 
nie mamy pewności, że wa-
rzywa wyrosną, ale to realna 
pomoc dla naszych wschod-
nich sąsiadów. Należy też 
podkreślić, że torebeczki na-
sion są bardzo lekkie, a ich 
transport dużo łatwiejszy niż 
dostarczenie gotowych pro-
duktów żywnościowych – za-
znacza. Transportem do grani-
cy polsko-ukraińskiej zajęła się 
wspomniana wcześniej firma 
Agrarada. Następnie dary prze-
jęła ukraińska fundacja pomocy 

rolnikom i przewiozła na wschodnie tereny kraju objęte wojną. 
Jak się okazuje, akcja w Brożcu na tym się nie kończy. Ciągle 
docierają paczki z nasionami, a proboszcz zapewnia, że szyko-
wane są już kolejne palety z darami. Akcja zbiórki odbiła się 
szerokim echem również poza granicami naszego kraju. Tema-
tem zainteresowało się brytyjskie radio BBC World Service. 
Niedawno brytyjscy radiowcy odwiedzili w tej sprawie parafię 
w Brożcu, gdzie rozmawiali m.in. z proboszczem. Byli również 
w strzelińskim magistracie, gdzie wywiadu udzieliła burmistrz 
Strzelina Dorota Pawnuk. Stacja BBC pokaże również szerszy 
kontekst obejmujący m.in. wpływ wojny na życie Ukraińców 
i Polaków. Emisja audycji planowana jest w maju, w ramach 
programu Assignment.

Jakub Olejnik

Kolejny partnerski 
projekt Wyraz solidarności z napadniętą Ukrainą

ukraiński. Wspieramy za-
równo tych, którzy zostali 
na Ukrainie, jak i kobiety 
i dzieci, które trafiły na zie-
mię strzelińską. Bez prezesa 
Waldemara Pilczka ta ini-
cjatywa by się na pewno nie 
udała, dlatego serdecznie 
dziękuję za ten piękny gest - 
powiedziała w swoim krótkim 
przemówieniu Dorota Paw-
nuk. Podkreśliła też, że mural 
to kolejny partnerski projekt, 
w który spółka Sievert zaanga-
żowała się  wspólnie z gminą 
Strzelin. 

Burmistrz serdecznie po-
dziękowała wszystkim oso-

bom zaangażowanym w pro-
jekt, a szczególne wyrazy 
wdzięczności, za ekspresowe 
podjęcie działań, skierowała 
do kierownika Centrum Usług 
Komunalnych i Technicznych 
Radosława Kotlewicza. 

W części oficjalnej wyda-
rzenia zabrał głos również 
prezes zarządu spółki Sievert 
- Waldemar Pilczek. - Nie 
wyobrażałem sobie, żeby 
takie dzieło nie powstało 
przy naszym udziale i nie 
było wykonane z naszych 
farb. Bo Sievert i marka 
Quick-Mix od lat wytwa-
rzają w Strzelinie produkty 

budowlane, w tym również 
farby. Więc w tym przypad-
ku nasza decyzja  była spon-
taniczna i natychmiastowa 
- powiedział prezes Sieverta. 
Szef  spółki nawiązał równiez 
do idei, która przyświecała po-
mysłodawcom muralu, czyli 
solidarności Polaków i miesz-
kańców gminy Strzelin z na-
padniętą przez Rosję Ukrainą.  
Waldemar Pilczek wspomniał, 
że w ostatnich tygodniach wie-
lu Polaków, w tym również on, 
przyjęło do domów uchodź-
ców z ogarniętej wojną Ukra-
iny. - Ten mural to bardzo 
ciekawa i symboliczna ilu-

stracja. Cieszę się, że m.in. 
przy naszym udziale uda-
ło się je szybko i sprawnie 
wykonać - zaznaczył prezes 
Sieverta. 

Zaznaczmy, że mural 
to dzieło lokalnej firmy 
Artduse, a w uroczystości 
jego symbolicznego odsło-

nięcia, oprócz przedstawi-
cieli władz samorządowych 
i firmy Sievert, wzięli udział 
m.in.  polscy i ukraińscy 
uczniowie dwóch naszych 
szkół – PSP nr 5 w Strzeli-
nie i PSP w Białym Koście-
le, którzy zadbali o nastro-
jową oprawę wokalną. 

RED
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Pochodzący z  1725 r. ołtarz w  kościele pod wezwa-
niem św. Jakuba Apostoła w  Brożcu zostanie pod  
koniec kwietnia zdemontowany i  trafi do  renowacji. 
Konieczne prace konserwacyjne opiewają na  ponad 
350 tys. zł, a parafii udało się pozyskać spore dotacje 
na pokrycie kosztów. Jaki jest dokładnie zakres prac?

W ostatnich latach w kościele pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła w Brożcu przeprowadzono szereg prac remonto-
wych. Najpierw wokół świątyni wykonano drenaż odwadnia-
jący, następnie wyremontowano wieżę i elewację budynku. 
W kolejnym etapie wymieniono posadzkę wewnątrz kościoła 
i zamontowano ogrzewanie podłogowe. - W kolejnych latach 
został przeprowadzony remont tynków wewnątrz kościo-
ła oraz jego malowanie.  W ubiegłym roku przeprowadzi-
liśmy trucie drewnojadów. Było to konieczne, ponieważ 
kościół był mocno zainfekowany, a niektóre elementy 
trzymają się wyłącznie na farbie - zaznacza proboszcz pa-
rafii w Brożcu ks. Janusz Betkowski. W tym roku przyszedł 
czas na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Para-
fia złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji. Szacunkowy 
koszt zaplanowanych prac opiewał na nieco ponad 350 tys. zł. 
- Pierwotnie zamierzaliśmy rozłożyć zadanie na kilka lat. 
Miłą niespodzianką okazała się odpowiedź od Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w której 
poinformowano nas o przyznaniu 250 tys. zł. Początkowo 
nie dowierzałem, że tyle udało nam się uzyskać, gdyż li-
czyłem na 15-20 tys. zł – przyznaje duchowny. Do inwestycji 
dołożyła się również Gmina Strzelin. Podczas marcowej sesji 
Rada Miejska Strzelina przyznała parafii ponad 40 tysięcy zło-
tych dotacji. Resztę brakującej kwoty, ok. 60 tys. zł, zbierają 
parafianie. Dzięki temu tę inwestycje uda się przeprowadzić 
sprawnie. Renowacją zajmie się pracownia konserwacji zabyt-
ków Marcina Furykiewicza z Wrocławia. - Pod koniec kwiet-
nia ołtarz zostanie całkowicie zdemontowany i na kilka 
miesięcy trafi do wrocławskiej pracowni. Jest to koniecz-
ne, ponieważ w kościele ze względu na odbywające się 

Proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Brożcu ks. Janusz Betkowski informuje o przewidzianych pracach konserwatorskich ołtarza

W poprzednim numerze gazety informowaliśmy o współpracy, którą 
strzeliński samorząd nawiązał z charytatywną szkocką organizacją Glasgow 
Caring City, która organizuje i niesie pomoc walczącej Ukrainie oraz ucie-
kającym przed wojną uchodźcom. Szkocka organizacja przekazała mnó-
stwo przyborów szkolnych, które trafią do ukraińskich dzieci uczęszczają-
cych do naszych szkół i przedszkoli. Ta charytatywna fundacja regularnie 
przelewa również środki na gminne konto, które są przeznaczane na za-
kup bardzo potrzebnej żywności i innych niezbędnych produktów. Do tej 
pory przekazali już ponad 53 tys. zł. Niedawno dotarła do strzelińskiego 
samorządu kolejna partia plecaków z wyposażeniem ufundowana przez na-
szych szkockich przyjaciół. Te dary trafią do ukraińskich uczniów uczęsz-
czających do szkół w trzech gminach powiatu strzelińskiego. Na początku 
kwietnia w strzelińskim magistracie burmistrz Dorota Pawnuk przekazała 
plecaki szefom gmin: Kondratowice, Przeworno oraz Wiązów. 

RED

Burmistrz Strzelina przekazała dary trzem strzelińskim samorządom, w tym gminie Przeworno

Amerykańska 
organizacja

wspiera 
uchodźców 

W poniedziałek, 11 kwietnia gościliśmy 
w naszym mieście przedstawiciela charyta-
tywnej organizacji Grand Circle Foundation 
z Bostonu – Kadira Tasdelena. Ta amery-
kańska organizacja bardzo wspiera ukraiń-
skich uchodźców, którzy znaleźli schronienie 
w mieście i gminie Strzelin, kupując dla nich 
żywność oraz inne niezbędne materiały.

Fundacja mocno zaangażowała się m.in. 
w wyposażenie nowego zbiorowego punktu zakwaterowania, który powstaje w hali sportowej przy ul. Staromiej-
skiej w Strzelinie. Warto podkreślić, że na potrzeby naszych uchodźców fundacja już przekazała 35 tys. zł. Miej-
sca, w których zakwaterowano uchodźców wojennych pokazał przedstawicielowi organizacji Tomasz Charowski, 
prezes Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego. Przy okazji przekazał reprezentantowi fundacji podzię-
kowanie i upominek od burmistrz Strzelin. Kadir Tasdelen miał okazję się przekonać, że materiały zakupione 
przez fundację zostały dobrze spożytkowane. Po zakończonej wizytacji gość spotkał się w strzelińskim magistracie 
z przedstawicielami władz gminy. Podczas spotkania omawiano najważniejsze potrzeby uchodźców oraz szczegóły 
dotyczące dalszej współpracy gminy z fundacją.

RED

Fundacja zaangażowała się m.in. w wyposażenie zbiorowego punktu zakwaterowania, który ma 
znajdować się w hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

PRZEKAZALI KILKADZIESIĄT KARTONÓW CHEMII 
Pomoc dla uchodźców mieszkających w gminie Strzelin płynie z różnych stron. Niedawno zakład 
produkcyjny w Borowie, działający w ramach GRUPY INCO S.A., przekazał na potrzeby naszych 
wschodnich sąsiadów kilkadziesiąt kartonów pełnych artykułów chemii gospodarczej.

W połowie kwietnia strzelińscy strażnicy miejscy odebrali z borowskiego zakładu ten cenny dar (m.in. płyny 
do mycia naczyń oraz inne produkty chemii gospodarczej) i dostarczyli go do magazynu działającego w Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury. Z tego punktu codziennie korzystają uchodźcy. Produkty INCO trafią również do gmin-
nych punktów zbiorowego zakwaterowania i pomogą tam utrzymać odpowiedni stan sanitarny. 

RED

Skomplikowane 
i żmudne zadanie Odnowią osiemnastowieczny ołtarz

liturgie nie byłoby możliwości na przeprowadzenie reno-
wacji. W pracowni, na miejscu znajdują się odpowiednie 
urządzenia konieczne do konserwacji – informuje ks. Ja-
nusz Betkowski. Warto zaznaczyć, że ołtarz powstał prawdo-
podobnie w 1725 r., a firmę czeka żmudne zadanie odtworze-
nia jego konstrukcji. - Konserwacji zostanie poddany cały 
ołtarz, który składa się m.in. z dużych, średnich i ma-
łych rzeźb, postumentów, kolumn, a także antepedium, 
tabernakulum, uszaków – wymienia proboszcz. - Pracow-
nia będzie zobowiązana do dokonywania dokumentacji 
fotograficznej poszczególnych etapów renowacji. Wiemy, 
że ołtarz pokryty jest wieloma warstwami farb, ponieważ 
widać to po pulchności figur. Przeprowadzone wcześniej 
prace stratygraficzne stały się podstawą do opracowania 
projektu konserwacji zabytku. Tenże projekt został za-
twierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków. To co zobaczyliśmy daje ogól-
ne pojęcie o możliwej kolorystyce 
ołtarza, która odbiega od obecnej. 
W ogromnym skrócie konserwacja 
będzie polegała  na zdjęciu kolej-
nych warstw przemalowań i dotarciu 
do pierwotnej kolorystyki. Każda 
rzeźba będzie zabezpieczona specjal-
nym środkiem przeciwko drewno-
jadom. Dorzeźbione zostaną liczne 
ubytki Niektóre duże fragmenty oł-
tarza np. tzw ozdobne uszaki mogą 
w każdej chwili odpaść, gdyż są tak 
mocno zainfekowane. Ubiegłoroczne 
trucie drewnojadów zatrzymało ten 
proces, ale spustoszenie jest ogrom-
ne. Po pracach zabezpieczających 
nastąpi odtworzenie kolorystyki fi-
gur, oraz remont konstrukcji ołta-
rza.  Niewiadomą jest natomiast to, 
co może znajdować się za ołtarzem. 
Być może natrafimy na fresk lub po-

zostałości po wcześniejszym ołtarzu, sprzed 1725 r. - do-
daje. Po zdemontowaniu ołtarza, tymczasowo w jego miejsce 
zostanie ustawiony krzyż oraz figurka święta, aby świątynia nie 
traciła poczucia sacrum. - Spodziewamy się, że w paździer-
niku ołtarz będzie składany z powrotem w kościele. W li-
stopadzie przewidziany jest odbiór – informuje proboszcz. 
- Do tej inwestycji przymierzaliśmy się od pewnego czasu. 
Bardzo cieszymy się, że zostanie tak szybko zrealizowana. 
Trzeba podkreślić, że nie udałoby się to bez otrzymanego 
wsparcia, za które jesteśmy wdzięczni zarówno naszemu 
samorządowi, jak i instytucji z Wrocławia. Spory wkład 
mieli również parafianie, którzy zawsze z dużą hojnością 
podchodzą do przeprowadzanych prac w świątyni – pod-
kreśla ks. Janusz Betkowski. 

JO

KOLEJNA PARTIA DARÓW 
OD SZKOCKIEJ FUNDACJI 
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Zebrali ponad 30 ton 
odpadów rolniczych

Gmina Strzelin, kolejny już raz, otrzymała do-
finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację pro-
gramu usuwania odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej. W jego ramach między 21 a 25 
marca zorganizowano ich zbiórkę. Rolnicy z terenu 
gminy Strzelin mieli możliwość oddania odpadów 
z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania ba-
lotów, jak również opakowań po nawozach, a tak-
że opakowań typu „Big Bag”. W trakcie zbiórki 33 
rolników oddało w sumie ponad 31 ton odpadów, 
które zostały przekazane firmie posiadającej zezwolenie na ich utylizację tego typu odpadów. Dofinansowanie uzyskane 
przez gminę wyniosło 500 zł od każdej tony, a rolnicy nie ponosili opłat związanych z ich utylizacją. 

RED

Rolnicy z gminy Strzelin mogli bezpłatnie pozbyć się odpadów pochodzących z działalności 
(fot. archiwum)

W  jednym z  ubiegłorocznych 
numerów gazety pisaliśmy 
o  obowiązku wpisania nieru-
chomości do  bazy emisyjno-
ści budynków. Przypomnijmy, 
że  Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków (CEEB) 
to  ogólnopolska baza danych, 
której podstawowym zada-
niem jest sprawdzenie, czym 
Polacy ogrzewają swoje gospo-
darstwa domowe. 

Obowiązek dotyczy każdej nie-
ruchomości wyposażonej w źródło 
ciepła. Niezależnie od tego, czy jej 
właściciel korzysta z dodatkowych 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części KARSZOWA (dz. nr 43/1) 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części GĘBIC (dz. nr 102)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) 
zawiadamiam o podjęciu uchwał:
1) nr XXXVIII/514/21 Rady Miejskiej Strzelina z  26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części KARSZOWA (dz. nr 43/1);
2) nr XXXVIII/513/21 Rady Miejskiej Strzelina z  26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części GĘBIC(dz. nr 102).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy 
Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, w terminie 21 dni od daty uka-
zania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, 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 środowi-
sku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2373) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach stra-
tegicznej oceny oddziaływania na  środowisko prognoz oddziaływania 
na środowisko do projektów: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części KARSZOWA (dz. nr 43/1) oraz miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części GĘBIC (dz. nr 102).

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może zło-
żyć 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 pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelin z siedzibą przy 
ul. Ząbkowickiej 11, 57-000 Strzelin, e-mail: umig@strzelin.pl.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w  celu realizacji procedur 
w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie prze-
pisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373, z późn. zm.).
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobo-
wych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z In-
spektorem Danych Osobowych przez email: iod@strzelin.pl
4. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone 
w art. 8a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin

Uczniowie posadzili drzewa
Ósmoklasiści ze  wszystkich gminnych szkół wzięli 
udział w  ekologicznym programie Trees For Euro-
pe, którego celem jest promowanie działań przyja-
znych przyrodzie oraz szeroko rozumiana edukacja. 

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymali 
specjalne ekologiczne pakiety, w skład których wchodzą: sa-
dzonka drzewa, dostęp do e-lekcji z zakresu dbania o ekolo-
gię, zawieszkę identyfikacyjną oraz list gratulacyjny podpisany 
przez przedstawicieli władz strzelińskiego samorządu. Uczest-
nicy projektu z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strze-
linie zdecydowali, że otrzymane drzewka posadzą w bliskim 
sąsiedztwie swojej placówki. Akcja, w której uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele magistratu, Centrum Usług Komunalnych 
i Technicznych oraz Zespołu Oświaty Gminnej, odbyła się we 
wtorek, 12 kwietnia, a uczniowie posadzili 70 drzewek. Mamy 
nadzieję, że drzewa się przyjmą, a w efekcie wyrosną piękne 
buki, brzozy i dęby. Dodajmy, że w Białym Kościele ukraińscy 
uczniowie posadzili drzewko na szkolnym placu. Warto pod-
kreślić, że w ramach projektu do ósmoklasistów z miasta i gmi-
ny Strzelin trafiły 243 drzewka.

Głównym zamierzeniem projektu Trees For Europe jest 
zbudowanie w Polsce oraz całej Europie nowej tradycji pole-
gającej na tym, że każdy uczeń ostatniej klasy szkoły podsta-
wowej lub ponadpodstawowej przed opuszczeniem placówki 
posadzi swoje drzewko.

RED Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie posadzili otrzyma-
ne drzewka w bliskim sąsiedztwie placówki

Na szkolnym placu w Białym Kościele dzewa posadzili ukraińscy uczniowie

Mieszkańcy dowiedzieli się, jak pozyskać dofinansowanie 
Na początki kwietnia w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie  z Piotrem Nerem - przed-

stawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło 
możliwości pozyskania dofinansowania na zadania termomodernizacyjne i modernizacyjne źródeł ciepła w budynkach jed-
norodzinnych i wielorodzinnych. Prowadzący przybliżył mieszkańcom naszej gminy zasady programu „Czyste powietrze”, 
skierowanego do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz programu pilotażowego, realizowanego na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego, który skierowany jest do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Spotkanie zorganizo-
wane było w ramach funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

RED

Ekologiczny przemarsz ulicami miasta 
W kwietniu ucznio-

wie klas 0-III z Pu-
blicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 
w Strzelinie uczest-
niczyli w projekcie 
ekologicznym „Dobre 
rady na odpady”. Ce-
lem projektu było uka-
zanie zależności stanu 
środowiska od działal-
ności człowieka. W trakcie projektu uczniowie mieli możliwość pogłębienia 
wiedzy na temat ekologii i segregowania odpadów. Podsumowaniem inicjaty-
wy był przemarsz uczniów ulicami miasta z przygotowanymi transparentami. 
Uczniowie zebrali się przed strzelińskim urzędem gminy, aby na ręce władz 
złożyć uroczyste przyrzeczenie małych ekologów. Wiceburmistrz Mariusz Ku-
nysz rozdał laureatom konkursu na Eko-zabawkę dyplomy i nagrody. Nieprzy-
padkowo finał projektu został zaplanowany w Dniu Ziemi. 

RED

Uczniowie PSP nr 4 w Strzelinie wzięli udział w projekcie ekologicznym

Nie przegap tego 
obowiązku, ponieważ 
grozi za to kara

Sprawdzą, czym 
ogrzewamy mieszkania

programów osłonowych. W przy-
padku nowych budynków i zmiany 
ogrzewania w budynkach istnie-
jących, wpisanie nieruchomości 
do bazy powinno nastąpić do 14 dni 
od daty odbioru inwestycji. Osta-
teczny termin na wpis do bazy to 30 
czerwca 2022 roku.

Jak to zrobić? 
Zgłoszenie źródła ciepła właści-

ciele nieruchomości czy zarządcy 
mogą zrobić na dwa sposoby: 

• elektronicznie, wypełniając for-
mularz na stronie zone.gunb.gov.pl. 
Deklarację wypełnia się przez jeden 
z kwalifikowanych sposobów logo-

wania. Jest to deklaracja dotycząca 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw,

• wypełniając formularz odręcz-
nie i wysyłając go pocztą albo dorę-
czając osobiście do Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin.

Przypominamy jednocześnie, że za 
brak wpisu do bazy emisyjności bu-
dynków będzie grozić grzywna. Kto 
nie dopełni tego obowiązku i nie 
zgłosi źródła ciepła swojej nieru-
chomości w odpowiednim termi-
nie, może otrzymać karę grzywny 
do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, 
wysokość grzywny może wzrosnąć 
do 5000 zł.

RED
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Warsztaty i własnoręczne wyroby 
W tym roku Strze-

liński Ośrodek Kultury 
oprócz Jarmarku Wiel-
kanocnego przygotował 
dla mieszkańców wyda-
rzenie  pn. „Strzelińskie 
Wielkanocne Rękodzie-
ło”. Tydzień przed jar-
markiem, w niedzielę, 
3 kwietnia na parterze 
Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury wystawcy przy-
gotowali wspaniałe własnoręczne wyroby, które cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Na pierwszym piętrze 
odbywały się warsztaty robienia palm wielkanocnych i malowania pisanek dla dzieci oraz zajęcia pokazowe z klockami LEGO 
- bricks4kidz. Ponadto w holu budynku znajdował się wielki, przystrojony kosz, którego pilnowali Zajączek z Kurczaczkiem. 
Zwierzątka chętnie pozowały do zdjęć z najmłodszymi. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się charytatywna sprzedaż ciast, przygotowanych przez szkoły i przedszkola z  gminy 
Strzelin. Goście odwiedzający SOK wykupili wszystko, dzięki czemu w puszce znalazło się łącznie 1230,68 zł. Cały dochód 
został przekazany na Stowarzyszenie Hospicjum Domowego „Nadzieja” w Strzelinie. 

SOK

Mieszkańcy chętnie kupowali ciastaDla dzieci przygotowano m.in. warsztaty robienia palm wielkanocnych

Pomimo nie do końca optymalnej pogody VIII Strzeliński Jarmark Wielkanocny cieszył się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. Imprezę zorganizowano w niedzielę, 10 kwietnia. W ramach tego wydarzenia 
odbyła się m.in. parada palm i zakończenie konkursu na najładniejszą palmę. W tej rywalizacji tradycyjnie 
wystartowały sołectwa gminy Strzelin. Wszystkie palmy były piękne, ale pierwsze miejsce komisja konkur-
sowa przyznała tej wykonanej przez koło gospodyń wiejskich z Bierzyna, drugie miejsce zdobyła Pławna, 
a na trzeciej lokacie uplasował się Biały Kościół.  

Wśród jarmarcznych stoisk, rozlokowanych przy ul. Kościuszki, nie zabrakło wystawionych przez lo-
kalnych producentów, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły i stowarzyszenia. Wielkim powodzeniem cieszył 

się kiermasz ciast przygotowany przez nasze szko-
ły. Słodkości rozeszły się w ekspresowym tem-
pie. Warto podkreślić, że organizatorzy jarmarku 
zadbali też o odpowiednią, świąteczną oprawę 
i piękne ozdoby. W jednym z namiotów przygo-
towano stoisko z produktami naszych ukraińskich 
gości, a podczas jarmarku kwestowano na rzecz 
Stowarzyszenia Hospicjum Domowego „Nadzie-
ja” w Strzelinie. Na „ukraińskim” stoisku sprzeda-
wano m.in. barszcz, sałatki, kwas chlebowy oraz 
inne przysmaki popularne u naszych ukraińskich 
sąsiadów. Dochód z tego przedsięwzięcia będzie 
przeznaczony na rzecz pomocy uchodźcom wo-
jennym, którzy trafili do gminy Strzelin.

Tradycyjnie podczas imprezy odbył się konkurs na najładniejsza palmę wielkanocną

TWORZYŁY PALMY 
W MIŁEJ ATMOSFERZE 

Stowarzyszenie Seniorów „Słoneczna Droga” z Białego Kościoła działa bar-
dzo prężnie, organizując różnorodne spotkania. Na początku kwietnia członki-
nie przeprowadziły wielkanocne warsztaty, które poprowadziła opiekunka sekcji 
rękodzielniczej Maria Jachowicz. Panie wykonywały kwiaty z krepiny, by wyko-
rzystać je do stworzenia palm wielkanocnych, tak „aby tradycji stało się zadość”. 
Warsztaty odbywały się w miłej i przedświątecznej atmosferze. Największa pal-
ma trafiła do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Białym Kościele. 

RED

Podczas warsztatów panowała miła atmosfera

O świętej 
księdze 

w ośrodku 
kultury 

W niedzielę, 10  kwietnia w sali 
konferencyjnej Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się 
spotkanie z Michałem Dutkow-
skim, autorem wystawy Biblii. 
Spotkanie otworzyła Dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury Sylwia Korczyńska, któ-
ra powitała zebranych gości, 
wśród których pojawił się m.in. 
poprzedni dyrektor placówki 
- Dariusz Stępień. Następnie 
głos zabrał autor wystawy, któ-
ry ze szczegółami opowiedział 
o tym, co zebrani mogli zoba-
czyć na własne oczy. Wystawa 
była dostępna do 22 kwietnia. 
Do tego czasu mieszkańcy mo-
gli podziwiać eksponaty znaj-
dujące się w sali konferencyjnej 
ośrodka.

RED

Które sołectwo 
zwyciężyło? ŚWIĄTECZNY KLIMAT 

NA ULICACH STRZELINA Konkurs na najładniejszą 
palmę, parada, mnóstwo 
stoisk nawiązujących 
do Świąt Wielkanocy, 
częstowanie żurkiem 
i atrakcje dla najmłod-
szych – tak w skrócie 
można podsumować 
kolejną edycję Jarmarku 
Wielkanocnego, który 
odbył się tydzień przed 
świętami w Strzelinie.

Stoiska przykuwały oczy przechodniów

Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnego wielkanocnego żurku, który przygotowano w stołówce 
szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuropatniku. Produkty na zupę ufundowali  
strzeliński sklep Tomasza Bojczuka „Owoce, Warzywka i Drobna Spożywka” oraz strzelińska hurtownia 
Lemar. Pysznym, gorącym żurkiem częstowała mieszkańców burmistrz Dorota Pawnuk i pracownice Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury. Podczas oficjalnego otwarcia jarmarku, burmistrz wraz z dyrektor SOK Sylwią 
Korczyńską złożyły mieszkańcom życzenia świąteczne.  

Główny organizator wydarzenia – Strzeliński Ośrodek Kultury - zadbał również o atrakcje dla najmłod-
szych, którzy chętnie bra-
li udział w różnorodnych 
animacjach. Były mydlane 
bańki, wspólne malowanie 
pisanki, zdjęcia w koszyczku 
z Zajączkiem i Kurczacz-
kiem, malowanie twarzy, 
pokaz tworzenia pisanek 
i wiele innych atrakcji. 

Wystawcy opuszczali te-
ren jarmarku z uśmiechem 
na ustach, gdyż wydarzenie 
cieszyło się sporym zainte-
resowaniem mieszkańców, 
którzy tuż przed świętami 
mieli okazję kupić różno-
rodne produkty, niezbędne 
podczas Wielkanocy. 

SOK
Pomimo tego, że pogoda nie do końca zachęcała do spacerów, mieszkańcy chętnie skorzystali z okazji i uczest-
niczyli w Jarmarku Wielkanocnym
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zadbała tradycyjnie Elżbieta 
Kliś
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Medale za długolet-
nie pożycie małżeń-
skie trafiły niedawno 
do kolejnej pary 
z gminy Strzelin, 
świętującej złote 
gody.

Odznaczenia, nadane przez 
Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę, wręczono tradycyjnie 
w sali ślubów Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Strzelinie. 
Zofia i Edward Pawnukowie 
nie kryli wzruszenia, a w tej 
ważnej chwili towarzyszyła 
im rodzina. - Medal za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeń-
skie, jest odznaczeniem, 
na które pracuje się naj-
dłużej, bo ponad 18 250 dni 
i nocy - podkreśliła w prze-
mówieniu burmistrz Dorota 
Pawnuk, dla której z uwagi 
na łączące  ją z jubilatami Pamiątkowe zdjecie uczestników wydarzenia

TWORZYŁY PALMY 
W MIŁEJ ATMOSFERZE 

Stowarzyszenie Seniorów „Słoneczna Droga” z Białego Kościoła działa bar-
dzo prężnie, organizując różnorodne spotkania. Na początku kwietnia członki-
nie przeprowadziły wielkanocne warsztaty, które poprowadziła opiekunka sekcji 
rękodzielniczej Maria Jachowicz. Panie wykonywały kwiaty z krepiny, by wyko-
rzystać je do stworzenia palm wielkanocnych, tak „aby tradycji stało się zadość”. 
Warsztaty odbywały się w miłej i przedświątecznej atmosferze. Największa pal-
ma trafiła do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Białym Kościele. 

RED

Pod Pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego już tradycyjnie 
zapalono 96 zniczy (za każ-
dą ofiarę katastrofy), a oko-
licznościowe przemówienie 
wygłosiła burmistrz Dorota 
Pawnuk. Uroczystość rozpo-
częła się tradycyjnie od ode-
grania  na trąbce żałobnego 
sygnału „cisza”. O tę część ce-
remonii zadbał trębacz z na-

Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów

Sygnał ciszy zagrał Paweł Laszczyński ze Strzelińskiej 
Orkiestry Dętej

Są małżeństwem 
od 50 lat Prezydent RP uhonorował mieszkańców Bierzyna

więzy rodzinne była to rów-
nież wyjątkowa uroczystość.  
-  Z Waszego życia wynika 
niejedna nauka dla tych, 
którzy wybrali lub wybio-
rą wspólną drogę małżeń-
ską. Życzę Wam, drodzy 
jubilaci wielu wspólnych 
lat w zdrowiu i pomyślno-
ści, spokoju i życzliwości 
ludzkiej, a także tego aby-
ście doczekali wspólnie 
kolejnych pięknych 
jubileuszy - powiedzia-
ła wzruszona szefowa 
gminy Strzelin.

Do życzeń Doroty 
Pawnuk dołączyła się 
kierownik strzelińskiego 
USC Anna Dziadkie-
wicz, a jubilaci, oprócz 
medali, otrzymali jeszcze 
legitymacje oraz kwiaty 
i pamiątkową tabliczkę. 
Tradycyjnie nie zabra-
kło akcentu muzyczno-

-wokalnego, o który zadbała 
utalentowana mieszkanka 
gminy Strzelin - Elżbieta Kliś. 

Po wzniesieniu toastu i skosz-
towaniu pysznego tortu jubila-
ci pozowali do pamiątkowych 

zdjęć.

Państwo Zofia i Edward 
Pawnukowie mieszkają w Bie-
rzynie, dochowali się 5 dzieci 
i 10 wnucząt. 

RED 

Medal wręczyła jubilatom burmistrz Dorota Pawnuk

Znicz za każdą ofiarę Strzelin tradycyjnie uczcił 
tragiczne roczniceW  niedzielę, 10 kwietnia 

punktualnie o godz. 8:41 
rozpoczęły się strzeliń-
skie obchody 12. roczni-
cy katastrofy smoleńskiej 
oraz 82. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. 

szej Strzelińskiej Orkiestry 
Dętej - Paweł Laszczyński.

W krótkim przemówieniu 
szefowa naszej gmi-
ny przypomniała, 
że w tragedii sprzed 
12. lat, w katastrofie 
rządowego samolo-
tu TU-154 lecącego 
na obchody kolej-
nej rocznicy mordu 
katyńskiego, zginęli 
wszyscy członkowie 
polskiej delegacji, 
w tym m.in. prezy-
dencka para Lech 

i Maria Kaczyńscy, Prezydent 
RP na Uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, parlamenta-

rzyści, najwyższa generalicja, 
a także członkowie Rodzin 
Katyńskich i załoga samolo-
tu. - Od tego czasu zmieni-
ła się Polska, a katastrofa 
smoleńska i jej obchody 
niestety mocno poróżniły 
Polaków. A przecież powin-
no być zupełnie inaczej, 
bo tragedie i złe czasy powin-
ny raczej ludzi łączyć i spra-
wiać, że będą mieli wspólne 
cele i idee. Dlatego powinni-
śmy wspólnie czcić pamięć, 
modlić się oraz wspominać 
ludzi, którzy zginęli w tej 

strasznej katastrofie. Tak się 
niestety nie dzieje, dlatego 
bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy w niedzielę palmową, 
przyszli pod Pomnik Żołnie-
rza Polskiego - powiedziała 
w wystąpieniu szefowa gminy 
Strzelin.

W uroczystościach roczni-
cowych wzięli udział przed-
stawiciele gminnego i so-
łeckiego samorządu, szkół, 
harcerstwa oraz organizacji 
kombatanckich i stowarzy-
szeń. Pod pomnikiem poja-
wili się m.in. przedstawicie-
le lokalnego koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, 
a także reprezentant Stowa-
rzyszenia Huta Pieniacka. 

RED

Stoiska przykuwały oczy przechodniów

Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnego wielkanocnego żurku, który przygotowano w stołówce 
szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuropatniku. Produkty na zupę ufundowali  
strzeliński sklep Tomasza Bojczuka „Owoce, Warzywka i Drobna Spożywka” oraz strzelińska hurtownia 
Lemar. Pysznym, gorącym żurkiem częstowała mieszkańców burmistrz Dorota Pawnuk i pracownice Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury. Podczas oficjalnego otwarcia jarmarku, burmistrz wraz z dyrektor SOK Sylwią 
Korczyńską złożyły mieszkańcom życzenia świąteczne.  

Główny organizator wydarzenia – Strzeliński Ośrodek Kultury - zadbał również o atrakcje dla najmłod-
szych, którzy chętnie bra-
li udział w różnorodnych 
animacjach. Były mydlane 
bańki, wspólne malowanie 
pisanki, zdjęcia w koszyczku 
z Zajączkiem i Kurczacz-
kiem, malowanie twarzy, 
pokaz tworzenia pisanek 
i wiele innych atrakcji. 

Wystawcy opuszczali te-
ren jarmarku z uśmiechem 
na ustach, gdyż wydarzenie 
cieszyło się sporym zainte-
resowaniem mieszkańców, 
którzy tuż przed świętami 
mieli okazję kupić różno-
rodne produkty, niezbędne 
podczas Wielkanocy. 

SOK
Pomimo tego, że pogoda nie do końca zachęcała do spacerów, mieszkańcy chętnie skorzystali z okazji i uczest-
niczyli w Jarmarku Wielkanocnym
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To z pewnością najważ-
niejsza informacja tego ju-
bileuszowego finału. Było 
nam niezmiernie miło, kiedy 
Prezes Stowarzyszenia Ho-
spicjum Domowego „Na-

Rekordowe
„Pola Nadziei” Jubileusz z przytupem 

Za nami 10. finał akcji 
„Pola Nadziei”, który za-
kończył się absolutnym 
rekordem. Do puszek ze-
brano łącznie 13 159,14 
zł. Część artystyczną 
otworzyła Strzelińska 
Orkiestra Dęta, a później 
na scenie pojawiali się 
przedstawiciele szkół 
i przedszkoli z terenu 
powiatu strzelińskiego. 
W holu przygotowano 
stoiska z pierogami, 
ciastem oraz ciepłą zupą 
i bigosem. 

dzieja” w Strzelinie, Wanda 
Łużna zwróciła się do nas 
z prośbą współorganizacji 
tego wydarzenia. W kalenda-
rium imprez Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury, kwiecień, 
został ogłoszony miesiącem 
pomagania i przy każdej 
możliwej okazji, kwestowali-
śmy na rzecz stowarzyszenia. 

10. finał akcji „Pola Na-
dziei” odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Strze-
linie, ze względu na nieko-
rzystne warunki pogodowe, 
które nie przeszkodziły jed-
nak w finalnym sukcesie całej 
akcji. Część artystyczną otwo-
rzyła Strzelińska Orkiestra 
Dęta, a później na scenie poja-
wiali się przedstawiciele szkół 
i przedszkoli z terenu powiatu 
strzelińskiego. W holu przy-

gotowano stoiska z piero-
gami i ciastem, ciepłą zupą 
i bigosem. Szczególne ukłony 
i podziękowania kierujemy 
do sołectw oraz Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które aktywnie 
włączyły się w akcję przygo-
towując smaczny poczęstu-
nek. Przygotowano również 
konkurs loteryjny oraz koło 
fortuny, gdzie można było 
wygrać nagrody oraz drobne 
upominki. Na dzieci czekała 
nasza animatorka, która ma-
lowała twarze naj-
młodszym. 

Dziękujemy za 
obecność i za to, 
że zdecydowali się 
państwo otworzyć 
nie tylko portfele, 
ale przede wszyst-
kim serca. Dzięku-

jemy szkołom za przygotowa-
nie występów artystycznych, 
wszystkim tym, którzy upiekli 
pyszne ciasta, wolontariu-
szom, Związkowi Strzelec-
kiemu „Strzelec” ze Strzelina, 
darczyńcom za przekaza-
nie fantów oraz wszystkim 
sponsorom, jed-
nostkom ochot-
niczych stra-
ży pożarnych 
z Kuropatnika 
i Nowolesia, Ko-

Przedszkolaki staranie przygotowały się do występu

W trakcie finału akcji udało się zebrać 
sporą sumę pieniędzy

mendzie Powiatowej Policji 
w Strzelinie, Strzelińskiej 
Orkiestrze Dętej za opra-
wę muzyczną, pracownikom 
Centrum Usług Komunalnych 
i Technicznych w Strzelinie, 
Zespołowi Oświaty Gminnej 
w Strzelinie, Straży Miejskiej 
w Strzelinie, Robertowi Birle-
towi za stworzenie fantastycz-
nego koła fortuny i wszystkim 

tym, którzy tego dnia dołożyli 
się do tego wspaniałego suk-
cesu, rekordu, podczas akcji. 
Współpraca ze Stowarzysze-
niem Hospicjum Domowego 
„Nadzieja” w Strzelinie jest 
dla nas bardzo ważna, a moż-
liwość współorganizacji tego 
jubileuszowego finału była dla 
nas zaszczytem. 

SOK

Na trybunach zasiadły całe rodziny i przyglądały się młodych artystów

Zamknęli kolejny odcinek ul. Wolności
W drugiej połowie kwietnia zamknięty został odcinek ul. Wol-

ności - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Wrocławskiej. 
Ten fragment drogi wojewódzkiej wyłączono z ruchu ze względu 
na charakter prowadzonych prac, związanych z budową kanaliza-
cji deszczowej. Głębokie wykopy stanowiłyby zagrożenie dla kie-
rowców, dlatego wykonawca inwestycji - Berger Bau Polska zde-
cydował się na zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi. 
Firma informuje, że dojazd mieszkańców do posesji jest możliwy 
od ul. Wrocławskiej lub ul. Mickiewicza, w zależności od miejsca, 
w którym będą prowadzone prace budowlane. Dojazd samo-
chodów osobowych od ul. Mickiewicza do ul. Wrocławskiej jest 
możliwy ul. Piłsudskiego oraz ul. Pocztową i ul. Jana Pawła II. 
Zamknięcie będzie obowiązywać na czas realizacji przebudowy 
kanalizacji deszczowej tj. do 25 maja.

RED Odcinek ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do stacji paliw Orlen 
został zamknięty dla ruchu
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Z życia sołectw

Zabytkowy kościół, lasy, malownicze wzgórza, ośrodek wypoczynkowy – 
to  tylko niektóre atuty Białego Kościoła. Wieś stale się rozwija, a  rosnąca 
ilość mieszkańców przekłada się na większy budżet sołecki, z którego w tym 
roku sporą część pochłonie remont jednej z ulic oraz doposażenie świetlicy. 
Jak w każdej wiosce, są również problemy, a do nich w szczególności należy 
fatalny stan dróg powiatowych przebiegających  przez miejscowość. 

W kolejnym z cyklu artykułów 
o sołectwach gminy Strzelin pre-
zentujemy Biały Kościół. Sołty-
sem  miejscowości liczącej ponad 
400 mieszkańców jest Franciszek 
Cygal. W składzie rady sołeckiej 
są także Leszek Bandura, Jerzy 
Put, Katarzyna Jachowicz, Paweł 
Oleszczuk oraz Ryszard Nowo-
grodzki. Warto zaznaczyć, że soł-
tys pełni również funkcję radnego 
Rady Miejskiej Strzelina. Franci-
szek Cygal od blisko 50 lat zwią-
zany jest z PKP. - W 1974 r. po-
szedłem do szkoły zawodowej 
we Wrocławiu, gdzie trafiłem 
do zakładów naprawczych tabo-
ru kolejowego. Zajmowałem się 
naprawą zestawów kołowych. 
Na dużej tokarni toczyłem pro-
file kół, gdzie ich średnice mie-
rzyły nawet do ok. 2 metrów. Praca była ciężka - wspomina Franciszek Cygal. 
Po kilkunastu latach trafił do służby zabezpieczenia ruchu kolejowego na PKP, obecnie 
Zakład Linii Kolejowych PLK PKP we Wrocławiu. Pracuje w sekcji Wrocław-Bro-
chów. - Obecnie to dział automatyki zajmujący się bezpiecznym prowadzeniem 
ruchu kolejowego. W pracy zajmuje się utrzymaniem urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym oraz urządzeniami na przejazdach kolejowych. To bardzo od-
powiedzialne zadanie związane ściśle z bezpiecznym poruszaniem  pociągów 
po torach – zaznacza. 

Biały Kościół to bardzo rozwojowa miejscowość. W ostatnich latach zauważalny jest 
ruch w obrocie nieruchomościami. Sporo zabudowań powstaje przy ul. Sportowej, Brzo-
zowej czy Dębowej. Sołectwo ma wiele atutów. Można do nich zaliczyć m.in. Ośrodek 
Wypoczynkowy „Nad Stawami”, bliskość Wzgórz Strzelińskich, tras rowerowych sigle-
track. - Mamy świetną lokalizację, ciszę i dobre połączenie ze Strzelinem i Wro-
cławiem – pociągiem, czy drogą wojewódzką 395. Ponadto w wiosce znajdują się: 
ośrodek zdrowia, szkoła, kościół, place zabaw, boisko wielofunkcyjne i pełnowy-
miarowe – wymienia sołtys. Do Białego Kościoła, szczególnie latem, przyjeżdża sporo 
turystów. W weekendy oblegane jest nie tylko kąpielisko, ale również szlaki turystyczne. 

W czasie pandemii w sołectwie nie organizowano imprez. Wcześniej, w kalendarz 
wioskowych wydarzeń wpisywały się m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki i za-
bawa mikołajkowa. - Być może uda się w tym roku zorganizować część tych im-
prez  – liczy sołtys. 

Dach świetlicy do naprawy
Z uwagi na większą ilość mieszkańców sołectwo może liczyć na pokaźne środ-

ki z funduszu sołeckiego. W tym roku dysponuje nieco ponad 34 tysiącami złotych. 
Najwięcej, gdyż 9200 zł, mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć na przebudowę ul. 
Spacerowej. To oczywiście tylko niewielka część środków potrzebnych na realizację tej 
inwestycji. Pozostałość zabezpieczyła Gmina Strzelin w budżecie na 2022 r. - To dro-
ga położona wzdłuż wałów dolnego zbiornika wodnego. Ulica jest dość długa, 
dlatego inwestycję podzielono na etapy. W tym roku jest zaplanowany do reali-
zacji I etap od ul. Widokowej do ul. Piastowskiej. Obecnie mieszkańcy ul. Wi-
dokowej dojeżdżają do domów od ul. Kamiennej. Strome podjazdy utrudniają 
swobodny przejazd aut, szczególnie jesienią i zimą. Zdarza się, że mieszkańcy 
nie mają możliwości dojazdu do posesji – zaznacza Cygal. Kolejnym sporym wy-
datkiem z funduszu sołeckiego jest zakup wyposażenia do świetlicy. Na ten cel zabez-
pieczono 9 tys. zł. - Planujemy częściową wymianę  zużytej zastawy stołowej. 
Dodatkowo chcemy kupić duży regał, żebyśmy mieli możliwość przechowy-
wania naczyń – informuje. Warto zaznaczyć, że lada moment rozpocznie się bardzo 
ważna inwestycja dotycząca świetlicy. Chodzi o remont dachu. Zakończył się już prze-
targ na to zadanie, a Gmina Strzelin obecnie ocenia oferty złożone przez firmy. W maju 
zostaniepodpisana umowa z wykonawcą. - Minęło 20 lat, od kiedy mieszkańcy 
własnymi rękami remontowali świetlicę. Dzięki temu budynek udało się ura-

Sołtysem Białego Kościoła jest Franciszek Cygal

Mieszkają w naszej gminie, a jeżdżą jak w Anglii 
tować, ponieważ w tamtym czasie strzeliński magistrat stał na stanowisku, aby 
go sprzedać. Po jednej z ostatnich wichur dach został uszkodzony, co powoduje 
liczne zacieki w środku. Obecnie nie korzystamy ze świetlicy, nie wynajmujemy 
jej, ponieważ nie ma komfortowych warunków do organizowania spotkań. Re-
mont dachu na pewno poprawi tę sytuację - podkreśla sołtys. Wśród wioskowych 
wydatków nie zabrakło stałych punktów, czyli wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowolesiu (2 tys. zł), Koła Gospodyń Wiejskich (2 tys. zł), stowarzyszenia senio-
rów (2 tys. zł) oraz zakupu sprzętu dla drużyny piłkarskiej z Białego Kościoła (5 tys. 
zł). Na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych mieszkańcy przeznaczyli 4 tys. zł, 
natomiast na utrzymanie kosiarek i motopompy 500 zł. Nieco ponad 300 zł wydane 
zostanie na opłatę domeny strony internetowej www.bialykosciol.pl. 

Niebezpiecznie na drodze 
Priorytetową kwestią dla mieszkańców wciąż pozostaje stan dróg. O ile drogi gmin-

ne sukcesywnie są remontowane, o tyle drogi powiatowe są w fatalnym stanie. Nale-
żą do nich ulice: Stacyjna Piastowska, Kamienna, Akacjowa, a także droga dojazdowa 
do Białego Kościoła od drogi 395. - Co roku wnioskujemy o pilną potrzebę remon-
tu nawierzchni tych dróg, ale bezskutecznie – przyznaje sołtys. Zaskakująca, szcze-
gólnie dla nietutejszych kierowców, jest sytuacja na drodze - wjeździe do miejscowości 
od Strzelina. Jedna strona jezdni (prawa) jest pełna dziur, natomiast lewa strona to rów-
ny asfalt niczym stół. - Stało się tak po budowie  kanalizacji sanitarnej. Firma, 
która wykonywała inwestycję zobowiązana była do poprawy stanu pasa jezdni, 
w części, w której przeprowadzano roboty odkrywkowe. Ta część została napra-
wiona, natomiast zarządca drogi, czyli Starostwo Powiatowe w Strzelinie, nie 
zadbało, aby w tym czasie przeprowadzić również remont drugiego pas jezdni 
– tłumaczy sołtys. W efekcie, w Białym Kościele, można bardzo często zaobserwować 
jazdę niczym po angielskich drogach. Wielu kierowców wybiera ruch lewostronny, aby 
ominąć naszpikowaną dziurami prawą stronę jezdni. - Stwarza to spore niebezpie-
czeństwo. Zdarzają się sytuacje, gdy zjeżdżające z góry auto (poruszające się 
prawidłowo prawą stroną jezdni) jedzie wprost na samochód jadący do centrum 
wsi – wyjaśnia. Kolejną ważną kwestią jest budowa chodnika z centrum Białego Ko-
ścioła w kierunku parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Stawami”. - W wa-
kacje jest u nas duży ruch zarówno samochodowy, jak i pieszy. Brak chodnika 
przy drodze powiatowej, po której porusza się sporo osób, stwarza zagrożenie. 
Trzeba pamiętać, że w kierunku kąpieliska jest stromy zjazd, co tylko zwiększa 
niebezpieczeństwo potrącenia pieszych – podkreśla Cygal. Pisma do zarządcy drogi 
w tej sprawie nie są jednak dotychczas uwzględniane. 

Ważną kwestią dla mieszkańców jest również budowa cmentarza komunalnego. - 
Obecnie korzystamy z cmentarzy w Nowolesiu oraz Dankowicach. Niestety, po-
woli zaczyna brakować tam miejsca na pochówki, stąd potrzeba budowy nowego 
cmentarza. Jest to przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dla 
Białego Kościoła. Będziemy zabiegać o wykonanie dokumentacji projektowej re-
alizacji inwestycji. Liczę, że w niedalekiej przyszłości pochylimy się nad tą sprawą 
– uzasadnia. Należy dodać, że w wiosce znajduje się stary cmentarz ewangelicki, na któ-
rym niedawno z inicjatywy ks. proboszcza  zamontowano tablicę pamiątkową i krzyż.

Prezentując sołectwo nie sposób nie wspomnieć o dwóch lokalnych inicjatywach 
- Kole Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy Bożena Świderska oraz Stowarzy-
szeniu Seniorów „Słoneczna Droga”, któremu przewodzi Teresa Kałasz. Panie nie tyl-
ko chętnie organizują spotkania towarzyskie, ale również ćwiczą jogę, trenują, śpiewają, 
pieką, budują wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne i realizują wiele innych pasji. War-
to również dodać, że w wiosce działa Publiczna Szkoła Podstawowa, której w ubiegłym 
roku nadano imię Aleksandra Kamińskiego. W Białym Kościele jest też klub piłkarski 
Starter Orzeł Biały Kościół. Zawodnicy rywalizują w klasie „B” zajmując obecnie 7. 
miejsce w tabeli. W najbliższym czasie ma zawiązać się również stowarzyszenie wędkar-
skie. Grupa będzie korzystała ze stawu przy starym kamieniołomie. - Myślę, że dzięki 
tej inicjatywie poprawi się wizerunek tego miejsca. Obecnie zalega w wodzie 
sporo śmieci. Raz na jakiś czas strażacy z Nowolesia wykorzystują łódkę i po-
magają nam w oczyszczeniu zbiornika – podkreśla sołtys. Nie sposób nie wspo-
mnieć o wizytówce wioski – czyli kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 
Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1264 r., zaś od ok. 1200 r. istniała w Białym 
Kościele kaplica chrzcielna. Świątynia przez wieki sporo przechodził, niszczyły ją m.in. 
pożary. W 1945 r. została zniszczona, zachowały się murowane z kamienia ściany nawy 
do gzymsu koronującego i przyziemie wieży oraz murowane z cegły ściany prezbite-
rium. Ocalały też fragmenty romańskiego detalu architektonicznego. W latach 1985-
1994 kościół odbudowano pod kierunkiem Jerzego Rozpędowskiego. Zrekonstruowa-
no pierwotną, romańską bryłę kościoła, z wykorzystaniem murów obwodowych oraz 
odtworzeniem geometrii dachu i hełmu wieży, przy jednoczesnym zachowaniu zarysu 
wsch., XIX-wiecznej partii budowli.

Jakub Olejnik
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Były dyrektor strzelińskiej cu-
krowni Wojciech Wąs nie peł-
ni już funkcji przewodniczą-
cego Gminnej Rady Przyjaciół 
Harcerstwa, którą sprawował 
od  momentu reaktywacji 
strzelińskiego harcerstwa. 

 W uroczystym pożegnaniu, 
zorganizowanym w strzelińskiej 
Restauracji Ambrozja, wzięli 
udział przedstawiciele lokalne-
go samorządu, Gminnej Rady 
Przyjaciół Harcerstwa oraz 
reprezentanci łagiewnickiego 
hufca ZHP, w skład którego 
wchodzi nasz Związek Drużyn 
Ziemi Strzelińskiej. Nie zabra-
kło również obecnego dyrekto-

 Wojciech Wąs podkreślił, że będzie zawsze dobrze wspominał współpracę z harcerzami

Wystawa miniatur 
Na początku kwietnia w holu Strzelińskiego Ośrodka Kultury 

odbył się wernisaż, otwierający wystawę miniatur pn. „Od Gdy-
ni do Tatr”, autorstwa Szymona Wojciechowskiego, którą będzie 
można podziwiać do 15 maja. Licznie zebranych gości powitała 
Sylwia Korczyńska, dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury, 
a następnie głos zabrali twórcy wystawy. Miniatury, nawiązujące 
do wydarzeń z przeszłości są przedstawione z tłem historycznym. 
Opracował je Stanisław Feruś, a gościem specjalnym wernisażu był 
Stanisław Przewłocki, który w 1989 roku, decyzją Ministra Kultury 
i Sztuki otrzymał status artysty malarza. Wystawa cieszy się dużym 
zainteresowaniem i do tego momentu obejrzały ją setki osób. 

RED

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

Na początku kwietnia w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 4 w Strzelinie ogłoszono 
wyniki i nagrodzono laureatów 
XV edycji Powiatowego Kon-
kursu Mitologicznego, który 
odbył się 29 marca. Auto-
rem pytań był tradycyjnie 
strzeliński historyk Jacek 
Dziedziński, a organizato-
rem - PSP nr 4. Nagrody 
i dyplomy wręczali przed-
stawiciele władz gminy 
Strzelin i powiatu strzeliń-
skiego - burmistrz Dorota 
Pawnuk oraz wicestarosta 
Marek Mierzwiński. Re-
prezentanci lokalnych sa-
morządów oraz dyrektor 
szkoły Alicja Porada po-
gratulowali zwycięzcom 
ogromnej wiedzy o fascy-
nującej mitologii i życzyli 
dalszego jej pogłębiania.
Poniżej publikujemy listę 
laureatów XV Powiatowe- Oto laureaci XV edycji Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Młodzi muzycy zaśpiewali dla Ukrainy
W czwartek, 31 marca w sali widowiskowej Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury odbył się koncert pt. „Mali muzycy, wielcy wo-
jownicy”, wyrażający solidarność z walczącą dzielnie Ukrainą. 
Sala była wypełniona po brzegi, a na scenie wystąpili: Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelinie, Przedszkole Miejskie 
w Strzelinie „Kolorowa kraina”, Niepubliczne Przedszkole Eko-
logiczne „Eko-przedszkolak”, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
w Strzelinie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzelinie, Pu-
bliczna Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Strzeli-
nie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Białym 
Kościele, Publiczna 
Szkoła Podstawowa 
w Kuropatniku, Gę-
sinieckie Nutki oraz 
Marija Hnativ. Tego 
dnia w holu Strzeliń-
skiego Ośrodka Kul-
tury była dostępna 
puszka, do której uczestnicy wydarzenia mogli wrzucać pie-
niądze na rzecz pomocy dla Ukrainy. Udało się zebrać 1436,87 
zł.  Organizatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury dziękują 
wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w koncercie. 
Każdy z uczestników wykazał się wielkim sercem i chęcią po-
mocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 

RED

Na scenie wystąpili uczniowie z gminnych szkół (na zdję-
ciu przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Białym Kościele)

Wykazali się sporą wiedzą 
go Konkursu Mitologicznego. 
Patronami i sponsorami tego 
przedsięwzięcia były trzy lokal-
ne samorządy - gmina Strzelin, 
Borów oraz powiat strzeliński.

Kategoria klas V-VI
I miejsce - Zofia Smalec 
(44 pkt) PSP Przeworno 
II miejsce - Hanna Sekuła 
(42 pkt) PSP nr 4 w Strzelinie
III miejsce - Mieszko Tomalik 
(39 pkt) PSP nr 5 w Strzelinie

Kategoria klas VII - VIII
I miejsce - Karina Rostowska 
(47 pkt) PSP nr 4 w Strzelinie 
II miejsce - Martyna Kuriata 
(43 pkt) PSP nr 5 w Strzelinie
III miejsce - Zuzanna Obrocka 
(41 pkt) PSP nr 5 w Strzelinie

RED

Cukrownia od wielu 
lat wspiera harcerstwo Odchodzi, ale pozostanie przyjacielem harcerzy...

ra cukrowni Mariusza Maziarza.
 - Serdecznie panu dziękuję 

za bezinteresowną, społecz-
ną pracę na rzecz reaktywa-
cji i rozwoju strzelińskiego 
harcerstwa. O prawidłowym 
i sukcesywnym rozwoju na-
szego harcerstwa najlepiej 
świadczy powstanie Związku 
Drużyn Ziemi Strzelińskiej 
oraz liczne działania i przed-
sięwzięcia realizowane przez 
strzelińskich harcerzy. Nasi 
druhowie są aktywni, widocz-
ni oraz bardzo pożyteczni dla 
lokalnej społeczności. Jestem 
panu bardzo wdzięczna za 
poświęcony czas, dobre rady 
oraz finansową i materialną 

pomoc udzielaną harcerzom. 
Wierzę, że pańska rezygna-
cja nie oznacza końca naszej 
współpracy - powiedziała bur-
mistrz Dorota Pawnuk.

 - W Strzelinie pracowałem 
21 lat i bardzo mile wspomi-
nam ten czas oraz współpracę 
z burmistrz. Harcerzom życzę, 
aby byli wytrwali w działalno-
ści,a ta przynosiła im radość. 
Cieszy mnie bliska współ-
praca harcerstwa ze szkoła-
mi, bo to właśnie tam rodzi 
się harcerstwo. Doceniam 
też rolę harcerzy seniorów, 
którzy wnieśli dużą „cegieł-
kę” w odrodzenie strzeliń-
skiego harcerstwa - powie-

dział Wojciech Wąs. 
Dodał, że bardzo liczy na to, 

że obecny dyrektor będzie 
kontynuował współpracę za-
kładu z harcerstwem i przypo-
mniał, że strzelińska cukrownia 
przez wiele lat opiekowała się 
harcerzami. Strzelińscy harce-

rze oraz inni przedstawiciele 
łagiewnickiego hufca nie kry-
ją, że liczą na kontynuację tej 
współpracy, a wszystko wska-
zuje na to, że przedsiębior-
stwo również przejawia taki 
zamiar. Podczas tego kameral-
nego spotkania Wojciech Wąs 

otrzymał podziękowanie oraz 
upominki, a komendant Huf-
ca Łagiewniki Ryszard Gacek 
wręczył mu okolicznościowy 
medal wybity z okazji jubile-
uszu akcji „Betlejemskie Świa-
tło Pokoju”.

RED
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Pierwsze pary rozpoczę-
ły już zajęcia w szkole 
rodzenia uruchomionej 
w strzelińskim szpitalu, 
którego właścicielem jest 
Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocła-
wiu. Zajęcia są darmo-
we i przeprowadzane 
w bardzo kameralnych 
grupach. Przyszli rodzice 
będą mogli skorzystać 
z siedmiu spotkań, 
na których szczegółowo 
zostaną omówione kwe-
stie związane zarówno 
z ciążą, połogiem, jak 
i noworodkiem.

W połowie kwietnia 
w strzelińskim oddziale 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu 
rozpoczęła działalność szko-
ła rodzenia. Przypomnijmy, 
że spory udział w jej uru-
chomieniu miały strzelińskie 
przedsiębiorstwa – Xylem 
Lowara Vogel Polska, Anto-
lin Silesia, a także burmistrz 
Strzelina Dorota Pawnuk ra-
zem z częścią radnych Rady 
Miejskiej Strzelina, którzy 
ufundowali sprzęt. Szkoła 
rodzenia ma na wyposażeniu 
m.in. wanienki, przewijaki, 
kocyki, pufy sako, piłki gim-
nastyczne, rogale do karmie-
nia, telewizor, biurko z fote-
lem, a także stoliki, naczynia, 
laptop oraz dwa laktatory. 
Zajęcia w szkole rodzenia 

Pierwsza grupa rozpoczęła już zajęcia w powstałej szkole rodzenia w strzelińskim szpitalu

Zajęcia prowadzi położna Marta Bryś

Laureaci dwóch szkol-
nych konkursów o zasię-
gu powiatowym odebrali 
niedawno nagrody i dy-
plomy. Organizatorem IX 
Powiatowego Konkursu 
Przyrodniczego oraz IX 
Powiatowego Konkursu 
Matematycznego była 
tradycyjnie Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzelinie. 

I to właśnie w strzelińskiej 
„czwórce” odbyło się uro-
czyste podsumowanie tych 
dwóch konkursów. Nagrody 
i dyplomy wręczyli laureatom 
przedstawiciele lokalnych 
samorządów gminy Strze-
lin i powiatu strzelińskiego. 
Sukcesu i ogromnej wiedzy 
gratulowali uczestnikom – 
zastępca burmistrza Mariusz 
Kunysz oraz wicestarosta 
Marek Mierzwiński. Gratu-
lacje złożyła nagrodzonym 
również dyrektor szkoły Ali-
cja Porada, a nauczyciele od-
powiedzialni za poszczególne 
konkursy podkreślali impo-
nującą wiedzę uczestników.  Laureaci odebrali dyplomy i nagrody

Poziom był naprawdę wysoki
Konkurs przyrodniczy zor-

ganizowano w kategorii klas 
I-III, a poniżej prezentujemy 
listę laureatów.

Klasy I:
1 miejsce - Jakub Błasiak 
(PSP nr 3 Strzelin)
2 miejsce - Zofia Bochnak 
(PSP Prusy)
2 miejsce - Jakub Gajdziński 
(PSP nr 4 Strzelin) 
3 miejsce - Danuta Brożyna 
(PSP nr 5 Strzelin)

Klasy II :
1 miejsce - Maciej Kietrys 
(PSP nr 3 Strzelin)
2 miejsce - Hubert Kołacz 
(PSP Wiązów) 
2 miejsce - Maciej Ślusarski 
(PSP nr 4 Strzelin) 
3 miejsce - Lena Zawisza 
(PSP Jaworów) 
3 miejsce - Dawid Wywiórski 
(PSP Zielenice)

Klasy III :
1 miejsce - Zuzanna Kownacka 
(PSP Jaworów) 

1 miejsce - Bartosz Laszczyński 
(PSP Zielenice) 
2 miejsce - Sonia Plewak 
(PSP nr 5 Strzelin)
2 miejsce - Ksawery Karakuła 
(PSP Wiązów)
3 miejsce - Barbara Łuczyk 
(PSP Biały Kościół)

Konkurs matematyczny 
przeprowadzono w dwóch 
kategoriach – klas IV-VI 
oraz klas VII-VIII. Poniżej 
publikujemy listę najlep-

szych uczestników.

Klasy IV-VI:
1 miejsce – Martyna Gac 
(ZSP Borów)
2 miejsce – Patrycja Kunysz 
(PSP nr 5), Aleksander Wysocki 
(SP Borek Strzeliński), Bartosz Ce-
leszczuk  (SP Wiązów)
3 miejsce – Natan Furmański 
(PSP nr 3 ), Antoni Piekarski (PSP 
Kuropatnik)

Klasy VII – VIII:
1 miejsce – Oksana Zatwardnic-

ka (PSP nr 5 Strzelin), Karol Lasz-
czyński (PSP Zielenice)
2 miejsce – Marcel Kosmala 
(ZSP Borów)
3 miejsce – Konrad Gontlach 
(SP Wiazów)

Nagrody w konkursach 
ufundowali: gmina Strzelin 
i powiat strzeliński, a te edu-
kacyjne przedsięwzięcia były 
objęte honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta 
i Gminy Strzelin oraz Staro-
sty Strzelińskiego.

RED

Kameralne grupy, 
darmowe zajęcia W szpitalu ruszyła szkoła rodzenia

prowadzi położna Marta 
Bryś, która na co dzień pra-
cuje w oddziale ginekologicz-
no-położniczym strzelińskie-
go szpitala. Dla komfortu 
uczestników grupy będą ka-
meralne, składające się mak-
symalnie z trzech par. Na ra-
zie zajęcia rozpoczęła pierwsza 
grupa, w której znalazły się ko-
biety ciężarne z planowanym 
terminem porodu w czerwcu. 
Szkoła rodzenia przewidziana 
jest bowiem dla pań będących 
między 26 a 28 tygodniem cią-
ży. Pary nie ponoszą żadnych 
kosztów. O przyjęciu decyduje 
kolejność zapisów. - Obecnie 
nie przyjmujemy zapisów 
z wyprzedzeniem. Prosimy 
o śledzenie facebookowe-
go profilu Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu – Oddział 
w Strzelinie, gdzie na bie-
żąco będziemy umieszczali  
informacje o rozpoczęciu 
zapisów kolejnych grup – 
informuje Marta Bryś. 

Zajęcia w szkole rodzenia 
składają się z siedmiu spo-
tkań trwających po półtorej 
godziny, przeprowadzanych 
raz w tygodniu. Na każdych 
omawiany będzie poszcze-
gólny temat. - Pierwszy blok 
tematyczny obejmuje za-
gadnienia ciąży. Na zaję-
ciach kobiety dowiedzą się 
szczegółów dotyczących 
m.in. wyprawki, przygoto-

wania walizki do szpitala, 
obowiązkowych badaniach 
w czasie ciąży. Omówimy 
również dokładnie proce-
durę przyjęcia na oddział 
ginekologiczno-położni-
czy, aby dla ciężarnych nie 
była to zupełnie nowa sy-
tuacja. W miarę możliwo-
ści pary będą miały okazję 
zwiedzić również oddział 
i salę porodową – wyjaśnia 
położna. Drugie oraz trze-
cie zajęcia będą poświęcone 
porodowi. - Rozpocznie-
my od teorii i poruszymy 
kwestię m.in. terminu oraz 
okresów porodu, a także 
kiedy udać się do szpitala. 
Kolejne zajęcia będą na-
tomiast praktyczne. Poka-
żę np. pozycje porodowe, 
które pomagają dzieciom 
prawidłowo ułożyć się 
w kanale rodnym, co jest 

istotne nie tylko dla kobiet 
rodzących naturalnie. Na-
uczymy się prawidłowo od-
dychać i jak poprzez ruch 
wspierać swój poród - pre-
cyzuje prowadząca. Czwarte 
spotkanie dotyczyć będzie 
kwestii połogu. - Przeanali-
zujemy najważniejsze stany 
zachodzące w ciele i psy-
chice matki po przyjściu 
na świat dziecka. Podczas 
zajęć wyjaśnię również, 
o jakich urzędowych for-
malnościach należy pa-
miętać po narodzinach, 
w tym wyborze położnej 
środowiskowej i lekarza 
podstawowej opieki zdro-
wotnej dla maluszka – in-
formuje. Piąte i szóste zajęcia 
poświęcone zostaną wyłącz-
nie noworodkowi. Najpierw 
teoria, a później pary będą 
mogły doświadczyć nieco 

praktyki. - Nauczymy się 
jak kąpać, przewijać i nosić 
dziecko – wymienia położna. 
Podczas ostatniego spotkania 
przyszli rodzice, a w szcze-
gólności mamy, dowiedzą się 
szczegółów odnośnie laktacji. 
- Bardzo szeroko będziemy 
omawiać kwestie nie tylko 
karmienia piersią, ale rów-
nież alternatywnych roz-
wiązań. Wbrew pozorom 
na karmienie mieszanką 
modyfikowaną również 
należy się przygotować 
i poznać podstawowe zasa-
dy – podkreśla. Poza cyklem 
zajęć, przewidziano dodat-
kowe spotkanie z lekarzem 

neonatologiem (kierownikiem 
strzelińskiego oddziału Pio-
trem Jankowskim) oraz dwa 
spotkania z fizjoterapeutką, 
na których m.in.  poruszo-
ne zostaną kwestie ćwiczeń 
relaksacyjnych oraz mięśni 
dna miednicy i radzenia sobie 
z bólem, np. kręgosłupa i nóg 
w czasie ciąży.

Działalność szkoły rodze-
nia ma na celu ułatwienie  
rodzicom wejścia w nową ży-
ciową rolę. Więcej szczegóło-
wych informacji można uzy-
skać pod numerem telefonu 
536 348 269.  

Jakub Olejnik
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Przed świętami obok kulinarnych i porządkowych prac mieszkańcy naszej 
gminy mogli skorzystać z przyjemniejszych zadań, jak choćby własnoręczne wy-
konanie ozdób świątecznych. Takie zajęcia odbyły się w strzelińskiej bibliotece. 
- Postanowiliśmy odciągnąć naszych czytelników 
od domowej krzątaniny i zachęciliśmy do wykonania 
gipsowych zawieszek wielkanocnych. Pomogła nam 
w tym pani Daria, która już wielokrotnie prowa-
dziła u nas warsztaty – relacjonuje dyrektor 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Tomasz Duszyński. Dla seniorów zaplanowa-
no natomiast warsztaty z decoupage. Podczas 
niemal dwugodzinnej pracy powstały piękne, 
oryginalne świąteczne zawieszki w kształcie 
jajka. Okazję do tworzenia miały 
również dzieci, które wykonały 
świąteczne kartki w kształcie 
kurczaczka. Jak zwykle wykaza-
ły się ogromną kreatywnością. 
Samodzielnie wykonane kartki 
dały małym twórcom wiele 
satysfakcji. Zarówno dorośli, 
jak i dzieci miło spędzili czas 
na przygotowywaniu, odlewa-
niu i malowaniu wyschniętych 
ozdób świątecznych. Warsztaty 
wiosenno-wielkanocne prze-
prowadzane zostały w ramach 
projektu „Kulturalny Budzik 
w Strzelinie” realizowanego 
w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025.

RED

Dla seniorów przewidziano warsztaty z decoupage

Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach

Kryminalnie 
i komediowo 
W środę, 20 kwietnia 
w Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej 
w Strzelinie odbyło się 
spotkanie z Małgorzatą 
Starostą, autorką 
kryminałów ironicznych. 

Autorka znana jest naszym czy-
telnikom z kilku kryminalnych cy-
kli. Trzytomowe Pruskie Baby, cykl  
W siedlisku, czy najnowsze powieści 
z Agatą Śródką, celebrytką i kucha-
rzem w jednej roli, cieszą się ogrom-
na popularnością. Nic dziwnego, 
bowiem kryminały autorki ujaw-
niają skrywane przez lata sekrety, 
a w nich, nie każdy okazuje się tym, 
za kogo się podaje. W powieściach 
Małgorzaty możemy z przyjemno-
ścią obserwować, jak prowadzący 
śledztwo gubią się w gąszczu tajemnic i kłamstw.

Podczas spotkanie uczestnicy dowiedzieli się o związkach autorki z Podlasiem, o tym jak tworzy kryminały i jak 
bardzo związana jest z bohaterami, których powołuje do życia w swoich powieściach. Zebrani usłyszeli również, 
jak ważne są więzi rodzinne dla fabuły i jaki jest przepis na napisanie komedii kryminalnej.

Małgorzata Starosta gościła w naszym mieście już po raz drugi. W ubiegłym roku była gościem Strzelińskie-
go Festiwalu Literatury. - Gatunek kryminału ironicznego zdobywa coraz większą popularność w Polsce. 
Jesteśmy pewni, że niedługo zagoszczą w Strzelinie kolejni autorzy, którym humor, także ten czarny, 
wychodzi w kryminale wyśmienicie – zapewnia dyrektor strzelińskiej biblioteki Tomasz Duszyński.

RED

Małgorzata Starosta (druga od prawej) odwiedziła strzelińską bibliotekę

Gra, dzięki której uczestnicy mogą wyruszyć w trudną 
drogę na szczyt Gromnika 

Stworzyli strzelińską planszówkę 
Miejska i Gminna Biblioteka 

Publiczna w Strzelinie zreali-
zowała pierwszy projekt gry 
planszowej związanej ze Strze-
linem i najbliższymi okolicami. 
Planszówka skierowana jest 
do miłośników dobrej zabawy. 
Każdy z graczy wyruszy dzięki 
niej w trudną drogę na szczyt 
Gromnika. 

Uczestnicy „podróży” staną 
przed wieloma wyzwaniami 
i przeszkodami. Na ich szla-
ku pojawią się duchy z miejscowych legend i złośliwe czorty, które zrobią 
wszystko, żeby gracze zgubili drogę pośród lasów i w tajemniczych lochach 
pałaców. Od wytrwałości uczestników gry zależy, jak daleko zajdą i czy osią-
gną swój cel. Przechytrzenie diabła z Gromnika będzie dla nich nie lada wy-
czynem. Zadaniem graczy, tak, jak niegdyś rozbójnika Czirna, będzie odpra-
wienie diabła, gdzie pieprz rośnie.

Gra zrealizowana została dzięki grantowi LGD Gromnik. Nie jest prze-
znaczona na sprzedaż. Egzemplarze zostały rozdysponowane w gminnych 
instytucjach. Trafiły do Strzelińskiego Ośrodka Kultury, szkół podstawo-
wych, przedszkola i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - W każdej chwili 
można w nią zagrać w naszej bibliotece lub wypożyczyć ją do domu. 
Część egzemplarzy zostanie rozdana w bibliotecznych konkursach. 
Już niedługo w bibliotece rozpocznie działalność kółko gier planszo-
wych, gdzie będzie można zagrać zarówno w naszą grę i w inne popu-
larne planszówki. Zapraszamy – zachęca dyrektor strzelińskiej biblioteki 
Tomasz Duszyński.

RED

Gra planszowa dostępna jest m.in. w strzelińskiej bibliotece

Warsztaty dały wiele 
satysfakcji Własnoręcznie wykonane ozdoby 
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W  środę, 18 maja o  go-
dzinie 18 :00 w  sali wido-
wiskowej Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury Teatr Staj-
ni Metamorficznej wraz 
z Teatrem Grot zaprezentu-
je spektakl-wystawę „Ana-
tomia Rzeczy Martwych”. 
Premierowe zjawisko inter-
dyscyplinarne odbędzie się 
w  ramach Nocy Muzeów. 
Widzowie będą mogli obej-
rzeć spektakl teatralny, 
który łączy w sobie zdarze-
nie performatywne z  wy-
stawą plastyczną.

„Anatomia Rzeczy Martwych” - 
to artystyczna refleksja nad światem 
przedmiotów codziennego użytku, 
przedstawionych w niecodzienny 
sposób. Dzięki akcji teatralnej i za 
sprawą zaprogramowanych działań 
aktorów ożywiony zostanie świat 
z pozoru martwej natury.

Światło przebudzi ze snu zastygłe 
bryły i nada im szczególnej mocy, 
ujawniając ich symboliczne znaczenia.

Czy zastanawialiście się kiedyś, 

Strzelińska grupa teatralna Grot działa od grudnia ubiegłego roku

Legendy Strzelina w Teatrzyku Kamishibai
W ubiegłym roku strzeliń-

ska biblioteka otrzymała grant 
od Fundacji Orlen na realizację 
autorskiego pomysłu związane-
go ze strzelińskimi legendami. 
Młodzi twórcy, wybrani spośród 
uczniów szkół podstawowych, 
przygotowują graficzne historie 
związane ze Strzelinem i okolica-
mi. Każdy z uczestników, na pod-
stawie wcześniej przygotowanych 
scenariuszy, pracuje nad ośmio-
ma planszami, dzięki którym opowiadać będzie o strzelińskich legendach. 
W kwietniu kończy się część warsztatowa pod okiem rysownika Szymona 
Teluka, a od maja rozpoczną się przedstawienia w szkołach, przedszkolach 
i świetlicach na terenie gminy Strzelin i innych gmin powiatu. Przedsta-
wienia będą połączone z warsztatami. Zainteresowane szkoły i przedszkola 
proszone są o kontakt z biblioteką pod numerem telefonu: 71 392 02 81. 

RED

Uczestnicy intensywnie pracują nad planszami dotyczącymi 
strzelińskich legend

Podział (nie)sprawiedliwy 
Pod koniec marca w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury 

odbył się spektakl teatralny pt. „Pół na pół”. Na scenie pojawili się Piotr 
Szwedes i Piotr Polk, którzy rozbawili strzelińską publiczność. Spektakl, 
to przesycona czarnym humorem komedia, opowiadająca o dwóch przy-
rodnich braciach, którzy postanawiają pozbyć się swojej rodzicielki. Robert 
i Dominik, którzy na początku jawią nam się jako dwa niezbyt sympatyczne 
typy (jeden chce uciec, bo ma dość opiekowania się na wpół sparaliżowaną 
staruszką, drugiemu najbardziej zależy na pieniądzach ze spadku), powoli 
odkrywają coraz mroczniejsze tajemnice, a co ciekawe, podział pół na pół, 
nie zawsze bywa sprawiedliwy.

Spektakle teatralne to jedna ze stałych ofert w szerokim wachlarzu pro-
pozycji Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Ta forma rozrywki szczególnie 
przypadła do gustu mieszkańcom, którzy zawsze chętnie kupują bilety 
na tego typu wydarzenia. 

SOK

 Strzelińska publiczność chętnie korzysta z możliwości oglądania spektakli w Strzelińskim Ośrodku Kultury

Darmowe seanse dla gości z Ukrainy
Strzeliński Ośrodek Kultury wykupił trzy darmowe seanse „Nasze 

magiczne Encanto” w wersji ukraińskiej. Nasi goście zza wschod-
niej granicy mogli bezpłatnie obejrzeć bajkę w ojczystym języku. 
Każdy z seansów cieszył się sporym zainteresowaniem. Pierwszy 
z nich odbył się 27 marca o godz. 12:00, drugi 1 kwietnia o godzinie 
14:00, a trzeci 11 kwietnia, również o godzinie 14:00. 

SOK

Seniorzy 
tańczą tango 

W Strzelińskim Ośrodku Kultury 
odbywają się zajęcia nauki tanga ar-
gentyńskiego dla seniorów. Projekt 
cieszy się sporym zainteresowaniem, 
a na zajęciach inaugurujących pojawiło 
się 20 uczestników, którzy regularnie 
szlifują swoje umiejętności. Instrukto-
rami są Ewa i Andrzej Sikorscy z Brze-
gu, którzy ten taniec mają opanowa-
ny do perfekcji, a teraz swoją wiedzę 
przekazują naszym seniorom. Zajęcia odbywają się w każdą środę i piątek 
od godz. 19:00 do godz. 21:00.

SOK

Strzelińscy seniorzy chętnie korzystają z zajęć nauki 
tanga argetyńskiego

Debiut strzelińskiej grupy teatralnej...

Refleksja nad światem przedmiotów

jakie miejsce zajmują przedmioty 
w naszym życiu? Obiekty, rzeczy 
są scenografią i rekwizytem na-
szej codzienności, a jak wpływają 
na ludzkie myśli i działania? Tworzy-
my miliony przedmiotów, wprawiamy 
je w ruch, niektóre z nich ciężko i mo-
numentalnie stoją na straży świata ar-
tefaktu. A może rzeczywistość należy 
już do nich, produktów ludzkiej ima-
ginacji - ucieleśniona idea w postaci 
krzesła lub maszyny. Maszyny, która 
jak chcieli futuryści, stanie się kiedyś 
rozumna i zdolna do odczuwania 
i wyrażania własnego Ja.

Te przedmioty, od blaszanego 
lejka czy pogniecionego garnka 
po nieistotnie mały guzik lub inne 
szpargałki, zostaną po nas jako po-
mniki cywilizacji, coś, co wgniecio-
ne w ziemie stanie się po wiekach 
świadectwem naszej obecności. 

Podczas spektaklu zaprezentuje 
się znany już strzelińskiej publicz-
ności Teatr Stajni Metamorficznej. 
Bardzo ważny jest również występ 
adeptek strzelińskiego Teatru Grot. 
Przypomnijmy, że działa on w na-
szym mieście od grudnia 2021 roku, 
a grupę prowadzi Jacek Wilante-
wicz i Tamara Yelchaninova, twór-
cy Teatru Stajni Metamorficznej. 

- Dziewczyny z Grota są bardzo 
zdolne i zaangażowane w próby. 
Nie unikają wyzwań, bez kom-
pleksów podejmują zadania i tre-
ning aktorski. Jestem pod wielkim 
wrażeniem ich talentów. Cieszę 
się, że w tak krótkim czasie uda-
ło się nam poprowadzić zespół 
do pierwszego pokazu. Zachęca-
my innych młodych i zdolnych 
ludzi ze Strzelina i okolic, aby 
przyłączyli się do naszej teatralnej 
rodziny – mówi reżyser Jacek Wilan-
tewicz. Przypomnijmy, że do teatru 
przyjmowane są osoby powyżej 15. 
roku życia. Już w środę, 25 maja o go-
dzinie 17:00 w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury odbędzie się kolejny nabór 
do grupy. Zajęcia strzelińskiego teatru 
odbywają się w każdą środę od godzi-
ny 17:00 do 20:00.

Poniżej zamieszczamy obsadę 
spektaklu - wystawy 

„Anatomia Rzeczy Martwych”
Teatr Grot: Katarzyna Witek, Irmina Król, 
Maria Górska
Teatr Stajni Metamorficznej: Jacek Wilan-
tewicz, Tamara Yelchaninova;
reżyseria, scenografia, instalacje pla-
styczne, rysunki: Jacek Wilantewicz;
asystent reżysera: Tamara Yelchaninova

RED
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Od  najmłodszych lat jej życie jest związane z  parkietem 
tanecznym. Dla pochodzącej z  naszej gminy Natalii Kar-
pińśkiej taniec to pasja, dzięki której może wyrażać siebie 
i emocje. Utalentowana tancerka ma na koncie sporo osią-
gnięć. O nich, a także początkach kariery i planach na przy-
szłości opowiedziała „Nowinom Strzelińskim”.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem?
- W wieku 9 lat, w szkole podstawowej miałam dwa razy w ty-

godniu zajęcia taneczne w ramach lekcji wychowania fizycznego. 
Nauczyciel, który prowadził zajęcia, pisał przez dwa lata do moich 
rodziców informacje, że mam talent i trzeba go wykorzystać. W tam-
tym czasie trenowałam balet, więc rodzice nie za bardzo chcieli co-
kolwiek zmieniać. Po przeprowadzce do Pławnej rodzice pozwolili 
mi wybrać między baletem a tańcem. Na początku to było wszystkie 
10 tańców towarzyskich. Na samą „łacinę” (tańce latynoamerykań-
skie -red.) postawiłam ok. 4 lata temu.

I żeby osiągać sukcesy, to trzeba zacząć ćwiczyć tak 
wcześnie, jak Ty?

- Nie. Wiadomo, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej, ale 
na pewno w każdej chwili można rozpocząć treningi i móc osiągnąć 
ogromny sukces. To zależy tylko od człowieka i jego determinacji. 
Karierę na najwyższym poziomie można kontynuować do ok. 40 
roku życia, więc każdy może spróbować swoich sił. Tak naprawdę 
można tańczyć, dopóki się to nie znudzi, nie ma limitów. Trzeba mieć 
chęci i samodyscyplinę. I tyle. Każdy może nauczyć się tańczyć i każ-
dy potrafi tańczyć, tylko może jeszcze o tym nie wie.

Ile czasu poświęcasz na taniec?
- Trenuję codziennie po dwie i pół godziny, a czasami dłużej – to za-

leży od tego, jaki trening będziemy wykonywać danego dnia. Do tego 
przygotowanie motoryczne, czyli praca własna na siłowni. Trenuje 
zarówno w parze (z Mieszko Masłowskim), jak i indywidualnie, ponie-
waż każde z nas musi wykonać swoją pracę.

Dwie mieszkanki naszej gminy walczą o tytuł Miss Województwa Dolnośląskiego. Jedna 
wśród nastolatek, druga w konkursie dla dorosłych. Młode kobiety znalazły się w ścisłym 
finale. W drugiej połowie czerwca podczas uroczystej gali dowiemy się, czy którejś z nich 
udało się zdobyć tytuł tego prestiżowego konkursu piękności na Dolnym Śląsku. 

Konkurs Miss Województwa Dolnośląskiego organizowany jest, z przerwami, od wielu lat. Wybory peł-
nią funkcję pełnoprawnych eliminacji do najbardziej prestiżowego ogólnopolskiego Konkursu Miss Polski. 
- Udział w nim pozwala na spełnienie marzeń. Dla wielu dziewcząt jest szansą na zrealizowanie 
swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu – 
możemy przeczytać na stronie organizatora. Wybory przeprowadzane są zarówno wśród nastolatek, jak i do-
rosłych. W konkursie postanowiła wziąć udział 17-letnia Kornelia Migdalska. Pochodząca z naszego miasta 
dziewczyna uczy się obecnie w trzeciej klasie o profilu biologiczno-chemicznym w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Strzelinie. O konkursie dowiedziała się przez serwis społecznościowy Instagram. - Nigdy wcześniej 
nie myślałam o udziale. Nie bardzo też miałam możliwość, ponieważ do tej pory wymogiem był 
wzrost powyżej 170 cm, a ja nie spełniałam tego warunku. W tym roku regulamin nie uwzględ-
niał kryterium wzrostu. Po namowie chłopaka 
zdecydowałam się wysłać zgłoszenie – opo-
wiada Kornelia Migdalska. Nastolatka przesłała 
zdjęcia (sylwetki, w makijażu i bez) oraz uzupełniła 
podstawowe dane osobowe. Już po kilku dniach 
otrzymała informację o dostaniu się do półfinału 
konkursu. Kornelia znalazła się w gronie 54 dziew-
czyn spośród około 200, które wysłały zgłoszenia. 
Półfinał odbył się pod koniec marca w stolicy 
Dolnego Sląska, a dokładnie w Concordia Design 
Wrocław, w sercu Wyspy Słodowej. Najpierw pół-
finalistki miały próby, na których m.in. uczyły się 
prawidłowo chodzić w szpilkach. Wykonano im  
również sesję fotograficzną. Podczas uroczystości 
z udziałem widzów dziewczyny kilkukrotnie wy-
chodziły na wybieg. Prezentowały się we własnych 
strojach (kąpielowych i dziennych składających się 
z jeansów i t-shirtu) oraz makijażu. Wszystkiemu 
przyglądało się jury, które na specjalnie przygoto-
wanych kartach oceniało poszczególne kandydat-
ki. Na przejście do kolejnego etapu miały wpływ 
również wyniki głosowania internetowego. Trzy 
uczestniczki z największą ilością głosów mogły 
otrzymać bezpośredni awans do finału. Po zapre-
zentowaniu się wszystkich nastolatek, jury ogłosiło  Do finału Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego dostała się 

mieszkanka naszego miasta Kornelia Migdalska
Wśród dorosłych uczestniczek konkursu zobaczymy Justynę Badecką 
ze Strzelina

Z sukcesami od najmłodszych lat Taneczna podróż przez życie
Masz zatem czas wolny?
- Studiuję na AWF. W tym roku będę bro-

nić pracę licencjacką na kierunku wychowanie 
fizyczne i specjalizacji taniec. Oprócz tańca 
i studiów, ciężko jest znaleźć czas dla siebie, 
ale na szczęście udaje mi się to.

To co takiego wyjątkowego jest w tańcu?
- Najbardziej lubię to, jak bardzo mogę wy-

razić siebie i emocje na parkiecie. Wyróżniła-
bym też to, że trenujemy z drugą osobą, można 
zatem powiedzieć, że jest to sport drużynowy. 
Człowiek uczy się od najmłodszych lat, jak 
funkcjonować z tą drugą osobą. Myślę także, 
że dzięki tańcowi o wiele szybciej dojrzałam.

A taniec sprawia Ci jeszcze przyjemność, 
czy to już tylko zawód?

- Oczywiście, że sprawia mi przyjemność! 
Na pewno jest oderwaniem od rzeczywisto-
ści, od dnia codziennego. Wchodząc do sali, 
zakładając buty taneczne, zapominam 
o wszystkim. Uwielbiam to robić i mam na-
dzieję, że nigdy nie przestanę.

A po jakim czasie przyszły pierwsze sukcesy?
- W sumie, to nie pamiętam żebym nie miała tych sukcesów (śmiech). 

Na początku wygrywałam małe, klasowe turnieje, gdzie zdobywałam 
wyróżnienia. Potem, jak już osiągnęłam w danych klasach, to co mo-
głam, to przyszły większe sukcesy, np. mistrzostwo okręgu.

Jakie osiągnięcia uważasz za najcenniejsze?
- Na pewno dwukrotne Mistrzostwo Polski, półfinał w Blackpo-

ol Dance Festival (najbardziej prestiżowy międzynarodowy konkurs 

tańca towarzyskiego – red.) 
i oczywiście 3. miejsce na Mi-
strzostwach Świata. To są moje 
największe sukcesy w kategorii 
wiekowej do 21 lat.

Jak wyglądał ostatni rok 
w waszym wykonaniu?

- Było ciężko przez ob-
ostrzenia covidove, ale jeź-
dziliśmy na turnieje. Udało 
nam się zdobyć tytuł mistrza 
okręgu. Startowaliśmy głównie 
w mniejszych polskich turnie-
jach, a zagranicą było o wiele 
ciężej.

A jakie są Twoje plany 
na przyszłość?

- Bardzo chciałabym zostać 
szkoleniowcem, który jeździ 
po Polsce, świecie i szkoli pary 
od najmłodszych lat. Gdy 
skończę karierę i „odwieszę 

buty na kołek” chciałabym założyć szkołę tańca. Moim marzeniem 
jest również potańczyć jeszcze na parkietach w Stanach Zjednoczo-
nych ze wspaniałą szkołą na Brooklynie.

Czego życzy się tancerzom?
- Połamania obcasów.

Zatem połamania obcasów.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Bartosz Ślusarz 

Walczą o koronę najpiękniejszej Dolnoślązaczki
wyniki. Do finału awansowały 34 dziewczyny. W tym gronie znalazła się Kornelia Migdalska. - Początko-
wo, gdy wyczytano mój numer, nie zorientowałam się, że chodzi o mnie. Byłam zaskoczona, ale 
bardzo się ucieszyłam. Nie stresowałam się podczas półfinału. Od początku traktowałam udział 
w konkursie jako zabawę, podczas której nic nie tracę, a mogę tylko zyskać – kwituje nastolatka. 

Tego samego dnia w Concordia Design Wrocław odbył się również półfinał konkursu dla dorosłych. 
W gronie ponad 100 dziewczyn znalazła się również mieszkanka naszego miasta Justyna Badecka. Co cie-
kawe, Justyna z Kornelią znają się. Pracowały razem w jednej ze strzelińskich lodziarni. - Ze zgłoszeniem 
do konkursu zwlekałam do ostatniej chwili. Wahałam się. Napisałam nawet do Kornelii, która 
mnie zmotywowała. Przekonała mnie również mama. Lubię doświadczać nowych rzeczy i przeła-
mywać bariery, dlatego uznałam, że się zgłoszę - przyznaje. Warto nadmienić, że Justyna Badecka ma 
24 lata i studiuje kierunek psychologii w biznesie. Z tym też wiąże przyszłość. Podobnie jak w przypadku 
Kornelii, odpowiedź na zgłoszenie przyszła do Justyny bardzo szybko i otrzymała przepustkę do półfinału. 
Tam dorosłe uczestniczki również musiały zaprezentować się w trzech strojach. - Gdy wyszłam na wy-
bieg w kostiumie kąpielowym byłam nieco zestresowana, ale gdy wróciłam za kulisy poczułam, 

że chce tam wrócić i byłam bardzo zadowolona, 
że będziemy miały jeszcze kolejne wyjścia - rela-
cjonuje. Kobieta przyznaje, że wśród uczestniczek nie 
była zauważalna zacięta rywalizacja. - Panowała bar-
dzo przyjazna atmosfera. Wzajemnie się wspiera-
łyśmy, motywowałyśmy i komplementowałyśmy. 
Gdy którejś zabrakło pudru albo jakiegoś ko-
smetyku to szybko inna uczestniczka pożyczała 
brakującą rzecz - podkreśla. Po zaprezentowaniu się 
wszystkich półfinalistek, jury ogłosiło wyniki. Justyna 
Badecka dostała się do finału konkursu. - Bardzo się 
ucieszyłam. Podczas półfinału towarzyszyli mi 
rodzice. Tego dnia mama obchodziła imieniny. 
Powiedziała, że zrobiłam jej najlepszy prezent, 
jaki mogła sobie wymarzyć - przyznaje Badecka. 

Finał konkursu miss dla nastolatek, jak i do-
rosłych odbędzie się w sobotę, 18 czerwca. Galę 
zaplanowano w Concordia Design Wrocław. Naj-
pierw, o godz. 14 zaprezentują się nastolatki, 
a o 20-tej dorosłe uczestniczki. Kornelia i Justyna 
będą walczyły o koronę najpiękniejszej na Dol-
nym Śląsku. Trzymamy kciuki i liczymy na udany 
występ mieszkanek naszego miasta.

Jakub Olejnik

Natalia Karpińska
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Rywalizacja przy pingpongowym stole
Na początku 

kwietnia w Publicznej 
Szkole Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie odbył 
się Turniej Tenisa 
Stołowego o Nagrodę 
Burmistrza Strzelina. 
Organizatorem było 
Stowarzyszenie Trzeź-
wościowe Klub Abs-
tynenta „Promienie” 
ze Strzelina. Rozgrywki 
cieszyły się dużym za-
interesowaniem, mimo 
że były to pierwsze tego typu zawody organizowane w naszym mieście. 

Wzięło w nich udział 22 zawodników z trzech, oprócz strzelińskiego, stowarzyszeń 
abstynenckich: „Tęcza” z Jelcza Laskowic, „Świeży Oddech” z Oławy, „Starówka” 
z Wrocławia. Wśród mężczyzn I miejsce zajął Józef  Pelc, II Marek Łukaszewicz, zaś 
III Patryk Szymański. W rywalizacji kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła 
Hanna Stefaniak, II miejsce zajęła Łucja Pelc, zaś III Alina Domagała. W zawodach 
rywalizowały również dzieci. W tej kategorii zwyciężył Alan Michalski, na II lokacie 
uplasował się Oliwier Michalski, zaś na III Karol Brodawski. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary oraz medale. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Wszyst-
ko wskazuje na to, że zawody będą organizowane cyklicznie, ponieważ doskonale 
sprawdzają się w integracji ludzi uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

RED

W zawodach wzięło udział 22 zawodników z czterech stowarzyszeń abstynenckich

Międzynarodowa Liga Pływacka rozpoczęta
Na początku kwietnia w Aquaparku Granit w Strzelinie przeprowadzono pierwsze zawodu Międzynaro-

dowej Ligii Pływackiej. W naszym basenie gościli: MLKS Polonia Środa Śląska oraz Swim Academy Termy 
Jakuba z Oławy. W zmaganiach 
wzięły udział także nasze dwie 
strzelińskie sekcje pływackie 
Butterfly i Aqua Masters. Łącz-
nie wystartowało 140 zawodni-
ków. Mali pływacy rywalizowali 
indywidualnie w czterech kate-
goriach wiekowych dwoma sty-
lami, a kluby wystawiły po dwie 
sztafety - damską i męską. 

W sztafecie kobiet I miejsce 
zajęła strzelińska sekcja Butter-
fly, II miejsce przypadło zawod-
nikom ze Swim Academy Termy 
Jakuba w Oławie, zaś III przypa-
dło sekcji Aqua Masters. Wśród 
chłopców zwyciężyli zawodnicy 
z Oławy, na drugim stopniu po-
dium stanęli pływacy z Butterfly, 
zaś III z Aqua Masters. 

Drugi etap zawodów w ra-
mach Międzynarodowej Ligii 
Pływackiej odbędzie się w Oła-
wie, a później w Środzie Śląskiej. 

RED Rywalizacja odbywała się w duchu fairplay

Katarzyna, to urodzony sportowiec. Od najmłodszych lat aktyw-
ność fizyczna i rywalizacja były jej bliskie. – Mój pierwszy kon-
takt ze sportem, to jazda na rowerze. Wygrałam nawet jeden 
wyścig. Wiele zawdzięczam rodzicom, którzy zachęcali mnie 
do uprawiania sportu. Z tatą od najmłodszych lat grałam 
w piłkę, wychodziliśmy razem na podwórko. Ale to dzięki 
koleżance, Marcie Rozwadowskiej, która już chodziła na tre-
ningi, stwierdziłam, że chcę spróbować sił w piłce nożnej - 
tak dla zabawy. Okazało się, że bardzo mnie to wciągnęło. 
Teraz nie wyobrażam sobie przestać grać w piłkę – opowia-
da młoda piłkarka. – Dużą motywację do sportu dawał mi też 
pan Krzysztof  Szczegielniak, który zawsze we mnie wierzył. 
Jeździłam z nim na wszystkie zawody – dodaje. O waleczności 
młodej piłkarki wspomina również mama dziewczyny. - W róż-
nych zawodach zawsze musiała być pierwsza. Lubiła sport. 
Chodziła na tańce, akrobatykę sportową, pływanie, próbowa-
ła sił w tenisie stołowym. To jednak piłka nożna okazała się 
jej pasją – opisuje mama Beata, która na początku chciała, żeby 
córka uprawiała inny sport. - Pewnego dnia przyszłam na tre-
ning. Trener Miłosz Bandura pokazał mi jak świetnie Kasia 
sobie radzi. I tak już zostało – przyznaje.

Niedowierzanie, łzy w oczach
Katarzyna pięła się po kolejnych szczeblach piłkarskiej kariery. 

Od 1. klasy szkoły podstawowej grała w Strzeliniance Strzelin. 
Później przeszła do Ślęzy Wrocław, a od poprzedniego sezonu 
gra w Śląsku Wrocław, gdzie jest kapitanem, podobnie jak w ka-
drze wojewódzkiej, w której występuje od 3 lat. Niedawno pił-
karka otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski. 
– Pierwszy raz otrzymałam powołanie do kadry Polski U-15. 
Poziom był bardzo wysoki, każda z zawodniczek chciała się 
pokazać z jak najlepszej strony, więc trzeba było dać z siebie 
wszystko – relacjonuje świeżo upieczona kadrowiczka. Powoła-
nie było też efektem świetnej gry w klubie, w rozgrywkach Cen-
tralnej Ligi Juniorek, w której WKS nie przegrał dotąd żadnego 

 Grająca na co dzień w Śląsku Wrocław Katarzyna Musiałowska otrzymała powołania do kadry Polski 

Wyleciała 
na zgrupowanie 
do Izraela STRZELINIANKA Z PODWÓJNYM 

POWOŁANIEM DO KADRY POLSKIKatarzyna Musiałowska, 
była zawodniczka Strze-
linianki Strzelin, obec-
nie grająca w Śląsku Wrocław, niedawno otrzymała 
powołanie do reprezentacji Polski w piłce nożnej 
do 15 lat. Wypadła tak dobrze, że otrzymała za-
proszenie na zgrupowanie kadry Polski do 16 lat, 
które rozpoczęło się pod koniec kwietnia w Izraelu.

meczu. - Przeprowadziłam się do Wrocła-
wia i mieszkam w internacie. Od początku 
bardzo się tam zadomowiłam, także dzięki 
moim przyjaciółkom. Drużyna jest świet-
na. Trzymamy się razem. Jedna za drugą 
zawsze „skoczy w ogień” - relacjonuje Kasia.

Zamiłowanie do sportu, wszechstronny 
rozwój, sprawiły, że Katarzyna Musiałowska 
jest też uniwersalną zawodniczką i potrafi grać 
zarówno w obronie, jak i w pomocy. – Mogę 
grać jako pomocnik na pozycji 8 lub 10, 
a także jako obrońca. W klubie gram na po-
zycji stopera, a teraz w reprezentacji szko-
leniowcy zdecydowali, że będę występować 
jako półprawy obrońca, bo mam do tego 
najlepsze predyspozycje. Gra na tej pozy-
cji też mi się spodobała. Trafiało do mnie 
sporo piłek, a przy okazji starałam się ro-
bić przewagę w ataku – opisuje niuanse tak-
tyczne piłkarka. Jakie wrażenia towarzyszyły jej 
podczas zgrupowania? – Miałam sporo emo-
cji w sobie w związku z tym powołaniem. 
Byłam szczęśliwa, ale też w szoku. Pojawiły 
się łzy radości w oczach. Myślę, że dałam 
radę. Pierwsze dwa dni były w moim wyko-
naniu „średnie”, nie mogłam się zaaklima-
tyzować, ale w drugiej części zgrupowania 
wzięłam się za siebie i pokazałam, co po-
trafię. Odbyły się cztery treningi oraz gra 
wewnętrzna, podczas której miałyśmy po-
kazać się z jak najlepszej strony – wspomina. 
Zawodniczka przyznaje, że nie spodziewała się 

powołania. - Miałam nadzieję, że kiedyś zosta-
nę powołana do kadry, ale nie spodziewałam 
się tego, że nastąpi to już teraz. Zawsze dużo 
pracowałam. W klubie mamy w linii pomocy 
jeszcze 2 bardzo mocne zawodniczki, które 
grają w kadrze U-17 i zawsze chciałam dorów-
nać do ich poziomu - przekonuje.

Ambicja, pasja i zaangażowanie szybko przy-
niosły pierwsze sukcesy, które są motorem napę-
dowym do dalszych działań, ale nie zawsze było 
tak łatwo.  - W 2020 r. miałam dwie poważne 
kontuzje, które za każdym razem wyłącza-
ły mnie na miesiąc z gry.  Byłam załamana, 
nie chciałam grać w piłkę, nie sprawiało mi 
to satysfakcji. Na szczęście pojawiła się tre-
nerka Patrycja Falborska, dzięki której nie 
skończyłam grać i na nowo sprawia mi to ra-
dość. Czuję, że się rozwijam – opowiada.  Ja-
kie ma plany na przyszłość? - Mam dużo celów 
związanych z piłką nożną. Pierwszy został 
właśnie osiągnięty – otrzymałam powołanie 
do kadry U-15. Moim największym marze-
niem jest otrzymanie powołania do kadry 
A kobiecej reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi 
o klub, to chciałabym spróbować swoich sił za 
granicą. Taki topowy klub to Barcelona albo 
Chelsea, ale to zobaczymy, co przyniesie przy-
szłość – podsumowuje piłkarka.

Przyszłość okazała się teraźniejszością. Choć 
rozmowa z „Nowinami Strzelińskimi” była zwią-
zana z powołaniem do kadry U-15, to okazało się, 
że Katarzyna Musiałowska wypadła tam tak dobrze, 
że otrzymała zaproszenie na zgrupowanie reprezen-
tacji Polski do 16 lat, które odbędzie się w Izraelu 
między 24 kwietnia a 3 maja. Będzie to przygoto-
wanie do turnieju UEFA Development, w którym 
Polki zmierzą się z Irlandią Północną, Grecją oraz 
z gospodyniami. - Bardzo się cieszę. To powoła-
nie daje mi jeszcze większy zapał do pracy – re-
lacjonuje na gorąco Katarzyna Musiałowska.

Nam pozostaje obserwować rozwój zawodnicz-
ki i trzymać kciuki za jej sukcesy.

Bartosz Ślusarz 
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Załoga Jarosław Niedź-
wiecki/Mirosław Jakubowski 
wystartowała samochodem 
BMW w kolejnej rundzie 
Rajdowego Pucharu Sude-
tów MSP Rally Trophy 2022. 
Tym razem impreza zawitała 
w nowe tereny, biuro rajdu 
i odcinki były zlokalizowane 
w gminie Stare Bogaczowice. 
Zawodnicy do pokonania mieli 
dwa odcinki specjalne. Pierw-
szy to Marciszów, który mie-
rzył 4,5 km. W większej części 
prowadził przez las, wąską, ale 
równą drogą. Drugi odcinek 
to Stare Bogaczowice o długo-
ści 5,9 km z trasą mocno zróż-
nicowaną - wąsko, nierówno, 
później szeroko i prosto.

Nasza załoga startowała, jak 
zawsze, w klasie RWD Open, 
czyli auta tylnonapędowe. - 
Plan był jeden, a mianowi-
cie zdobycie jak największej 
liczby punktów do klasy-
fikacji pucharu – podkreśla 
kierowca „rajdówki”. Pogoda 
przed rajdem pokazała, że na wiosnę jeszcze trzeba poczekać. W trakcie zapoznania z trasą 
na odcinkach miejscami zalegał śnieg, a w nocy utrzymywał się mróz. Na szczęście organizator 
stanął na wysokości zadania i w dniu rajdu oba odcinki były mokre, a nawet po części suche.

Pierwszy odcinek dla naszej załogi okazał się pechowy. Po przejechaniu około 1 km, na jed-
nym z zakrętów załoga jechała nieco za szybko i przód samochodu zsunął się do rowu. - 
Niestety, zbyt mała ilość kibiców, którzy przybiegli po chwili, brak linki holowniczej, 
a w dodatku miejsce, w którym „zaparkowało” auto uniemożliwiały jego bezpiecznie 
wydostanie na trasę. Sędzia zabezpieczający odcinek poinformował nas, że samochód 
będzie można wyciągać po przejechaniu ostatniej załogi 
– wyjaśnia Jarosław Niedźwiecki. I tak się stało. Po zakończe-
niu pierwszego odcinka, z pomocą auta jednego z kibiców, 
udało się wyciągnąć rajdówkę i dojechać nią na linię mety.  - 
Auto nie było uszkodzone. Zdecydowaliśmy, że przeje-
dziemy kolejne odcinki, nie będąc klasyfikowani w koń-
cowych wynikach. Szkoda było rezygnować z przejazdu 
tak ciekawych tras - tłumaczy. Kolejne odcinki załoga miała 
przejechać zachowawczo, nie skupiając się na czasie. Na dru-
gim odcinku „wykręciła” jednak drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej rajdu, co o mało nie zakończyło się dachowaniem 
tuż za metą lotną. - Uszkodziliśmy wahacz z przodu, tro-
chę pokiereszowaliśmy zderzak, ale udało się dojechać 
na serwis, gdzie chłopaki z Pelikan Team pomogli zmie-
nić wahacz – relacjonuje. Kolejne odcinki przebiegły już 
bez większych przygód. Strzelinianie ukończyli rajd, ale bez 
ważnych dla nich punktów. Na pocieszenie pozostały dobre 
wyniki na poszczególnych odcinkach, a na ostatnim wygra-
li nawet klasyfikację generalną. - Chcieliśmy podziękować 
naszym partnerom: PHU DUO sc Materiały Samoprzy-
lepne, Global Gastro sp. Z o.o., Statkiewicz Bosch Auto 
Service, Diagnostic Car, Gmina Strzelin, PSB Mrówka 
Strzelin, dzwigelektryczny.pl, Osobowe i Rajdowe, oru-
ruwanie.pl, Sieklucki GS Sport, Kędzierscy Autoserwis, 
Sklep motoryzacyjny Tom-Car, Romel-motorsport – wy-
mienia Niedźwiecki. 

Warto wspomnieć, że kolejną rundą Rajdowego Pucharu 
Sudetów – MSP Rally Trophy 2022 będzie 3. Rajd Strzeliński. 
Zawody odbędą się już na początku czerwca.

RED

Rajd Natury nie był szczęśliwy dla strzelińskiej załogi

Młody strzeliński pię-
ściarz Mike Drużga 
wystartował w kwiet-
niowych Mistrzostwa 
Europy, które odbyły się 
w bułgarskiej Sofii. Samo 
powołanie na tak dużą 
imprezę było dla naszego 
zawodnika sporym suk-
cesem. Jak poradził sobie 
na turnieju?

W poprzednim nume-
rze gazety informowaliśmy 
o młodym strzelińskim 
pięściarzu, który otrzymał 
powołanie na Mistrzostwa 
Europy w Bułgarii. Przy-
pomnijmy, że Mike Drużga 
z MD Boxing Club Strzelin 
wywalczył sobie udział w tej 
imprezie m.in. dzięki dobrej 
dyspozycji podczas zgrupo-
wań kadry Polski juniorów. 
Już sama możliwość zaprezen-
towania swoich umiejętności 
podczas tak dużego turnieju 
była dla niego sporym suk-
cesem. Mistrzostwa Europy 
zorganizowano na początku 
kwietnia w bułgarskiej Sofii. 
W pierwszej walce Mike trafił 
na Nickiego Zulawinskiego, 
zawodnika ze Szwecji, cztero-
krotnego mistrza tego kraju. 
Stoczył z nim bardzo dobry 
pojedynek. Wygrał jednogło-
śną decyzją sędziów 5:0. - Był 
to dla nas ogromny sukces, 
przecież na mistrzostwa 
pojechali najlepsi zawodni-
cy z całej Europy – komen-
tuje trener Marcin Drużga. 
Czwartego dnia mistrzostw 
strzeliński pięściarz walczył 

Mike Drużga wział udział w Mistrzostwa Europy w Bułgarii

Doświadczenie, 
które zaowocuje 
w przyszłości

Serce zostawił w ringu

w 1/8 finału z zawodnikiem 
o rok starszym z Czarnogóry 
- Tomislavem Djinoviciem. 
Przeciwnik był bardziej do-
świadczony i dotychczas koń-
czył walki w pierwszych run-
dach. Trener Marcin Drużga 
nastawiał się na trudny poje-
dynek. Mike bardzo dzielnie 
radził sobie w ringu. Walka 
była wyrównana, a bokserzy 
nie szczędzili sobie ciosów. - 
Mike był bardzo dobrze na-
stawiony, unikał mocnych 
ciosów, „wyłączył” rywalo-
wi jego mocną prawą rękę, 
Niestety, rywal ciągle „rzu-
cał” się na Mike`a i wywie-
rał dużą presję – relacjonuje 
Drużga. Zachowanie rywala 
zrobiło na sędziach wrażenie. 
Nasz pięściarz przegrał walkę 
na punkty i musiał pożegnać 
się z turniejem. Dla Mike-

`a udział w mistrzostwach 
to duże doświadczenie, któ-
re niewątpliwie zaowocuje 
na przyszłość. - Jako trener i  
rodzice wraz z żoną jeste-
śmy bardzo dumni z Mi-
ke’a. Wiemy, że dał z sie-
bie wszystko, a nie było 
lekko przed startem. Nie 
wspominaliśmy o tym, ale 
tydzień przed zawodami 
przechodził bardzo ciężką 
jelitówkę i przeleżał z go-
rączką kilka dni w łóżku. 
Myślę, że to mogło też 
mieć wpływ na jego dys-
pozycję podczas turnieju 
– zaznacza Marcin Drużga. 
Trener za naszym pośrednic-
twem dziękuje również Gmi-
nie Strzelin, która wspiera 
zarówno strzeliński klub, jak 
i młodego pięściarza.

JO

Pechowy rajd strzelińskiej załogi. Do mety dotarli ze sporymi przygodami 

Wypadli z trasy, 
ale nie zrezygnowali… 

W pierwszy weekend kwietnia odbyła się druga runda Rajdowego Pucha-
ru Sudetów – MSP Rally Trophy 2022. W 1.Rajdzie Natury zorganizowanym 
w  gminie Stare Bogaczowice, wystartowała strzelińska załoga Jarosław 
Niedźwiecki/Mirosław Jakubowski. Jak poradzili sobie nasi zawodnicy?


