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 Jubileuszowy tort prezentował się okazale

Uczą i wychowują już od 35 lat

To była niewątpliwie niezapomniana uroczystość dla spo-
łeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie. 
Święto z okazji 35-lecia powstania placówki było nie tylko 
okazją do podziękowań, ale także do sentymentalnej podróży 
w przeszłość. 

Wygrywają i promują nasz region

Złoto w Złotoryi
Zawodnicy i zawodniczki STS Extreme Strzelin Grom-Bike Team zdominowali nie-

dawny Bike Maraton w Złotoryi, wygrywając klasyfikację drużynową Open oraz zajmując 
drugie miejsce na podium w klasyfikacji sportowej. 

Dodajmy, że dwie nasze zawodniczki - Alicja Broda i Kamila Biernat - zajęły 2 miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych, na dystansach Classic i Mega.

Jesteśmy z Was dumni. Gratulujemy drużynie i dziękujemy za świetną promocję ziemi 
strzelińskiej, a zwłaszcza jej rowerowych walorów. Doskonała robota, oby tak dalej!

RED  Nasi zawodnicy na podium

Echo publikacji
Do podziękowania za 

wspieranie uchodźców, 
opublikowanego na łamach 
ostatniego wydania naszej 
gazety, wkradły się pewne 
nieścisłości. 

W wykazie darczyńców 
zaangażowanych w niesie-
nie pomocy uciekinierom 
z Ukrainy zabrakło takich 
podmiotów jak:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 
w Strzelinie – wsparcie rzeczowe
TECE Sp. z o.o.  – wsparcie rzeczowe
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Wyzwolenie” w Strzelinie – 
wsparcie finansowe
Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy – 
wsparcie rzeczowe

Za pominięcie przeprasza-
my, a darczyńcom serdecznie 
dziękujemy za życzliwość 
i hojne wsparcie.

RED

Chcą rozwoju, 
ale mają 
związane ręce 

Mieszkańcy Głębokiej, 
w tym sołtys Izabela Świgul-
ska, mają sporo pomysłów 
na rozwój wsi, ale największą 
przeszkodą jest brak gminne-
go terenu, na którym można 
byłoby realizować zadania. 
Plany odkupienia gruntu od 
PKP i stworzenia boiska spor-
towego utknęły w martwym 
punkcie, po tym jak właściciel 
zażądał horrendalną kwotę za 
teren. W tegorocznym sołec-
kim budżecie najważniejszą 
inwestycją jest zabudowanie 
altany rekreacyjnej. 

MAJĄ PAŚĆ 
KONKRETNE 
PROPOZYCJE 

Ponad sto osób, w tym grupa matek z dziećmi i kobiety w ciąży, wzięło udział w proteście przeciwko likwidacji 
oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w strzelińskim szpitalu. 

Mieszkańcy wyrazili stanowcze „NIE” docierającym sygnałom o planach dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu, który jest właścicielem placówki medycznej.

Wielki protest przeciw 
likwidacji porodówki
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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.

To będzie już trzecia kadencja

Ruszył nabór 
do Strzelińskiej Rady 

Seniorów
W naszej gminie od ponad 10 lat działa Strzelińska Rada Senio-

rów. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłosiła właśnie nabór 
kandydatów na członków rady III kadencji. Przypomnijmy, że 
w składzie rady mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia. 
Burmistrz powołuje delegowanych kandydatów w drodze za-
rządzenia, określając jednocześnie liczbę członków rady danej 
kadencji, która nie może być mniejsza niż 11 i większa niż 21. 
Strzelińska Rada Seniorów składa się z osób: zrzeszonych w or-
ganizacjach pozarządowych, związkach zawodowych przedstawi-
cieli podmiotów, instytucji działających na rzecz poprawy jako-
ści życia osób starszych - działających na terenie gminy Strzelin, 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, których jednym 
ze statutowych zadań jest zajmowanie się problemami i potrzeba-
mi seniorów. Kandydatów wybierają i delegują wyżej wymienione 
organy w odpowiedniej ilości. 

Nabór prowadzony jest do piątku, 24 czerwca (decyduje data 
wpływu formularza zgłoszeniowego do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Strzelinie). Formularz zgłoszeniowy kandydata na człon-
ka Strzelińskiej Rady Seniorów dostępny jest w Biurze Obsługi 
Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, a także za 
pośrednictwem Internetu, na stronie http://bip.gmstrzelin.finn.
pl. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie (pokój nr 20 – parter).

RED

Strażnicy miejscy przesiedli się na rowery 
W ostatnim miesiącu strzelińscy strażnicy miejscy podjęli 73 interwencje, z których 

46 były wykroczeniami. Funkcjonariusze m.in. pomagali osobie leżącej na trawniku 
przy strzelińskim rondzie, kontrolowali miejsca wyrzucania odpadów lub zanieczysz-
czania terenu, legitymowali osoby spożywające alkohol w parku miejskim, a także 
sprawdzali przestrzeganie przepisów drogowych. To nie wszystko. Strażnicy pomogli 
również w przewiezieniu darów znajdujących się w magazynie w Karszowie do tamtej-
szej świetlicy, a także zabezpieczali przebieg imprez w Strzelinie. Po przerwie związa-
nej z pandemią wznowili również patrole rowerowe, które będą intensywniejsze razem 
z poprawiającą się pogodą. 

RED

Kilka drewniano-
-metalowych donice 
z kwiatami stanęły 
przed strzelińskim 
magistratem. W mieście 
zamontowano również 
42 kwietniki wiszące 
i 14 kaskad. Pracownicy 
Centrum Usług Komu-
nalnych i Technicznych 
prowadzili również pra-
ce związane z utrzyma-
niem terenów zielonych 
i naprawami placów 
zabaw w sołectwach. 

Wiosna to wytężony czas 
dla pracowników Centrum 
Usług Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie, którzy 
prowadzą przede wszyst-
kim szereg prac związanych 
z utrzymaniem terenów 
zielonych oraz skwerów na 
terenie Strzelina i sołectw. 
Roboty polegają m.in. na 
mechanicznym i ręcznym 
koszeniu traw na terenach 
zielonych oraz placach za-
baw. Przy okazji pracownicy 
naprawią urządzenia znajdu-
jące się na placach zabaw, zaś 
na nowopowstałym obiekcie 
przy ulicy Wojska Polskiego 
w Strzelinie prowadzili ro-
boty wykończeniowe pole-
gające na profilowaniu tere-
nu wewnątrz i wokół placu, 
obsiewaniu mieszanką traw. 
Pracownicy zamontowali 
tam również 11 ławek parko-
wych oraz wymienili kosze na 
śmieci. 

Na rabatach i klombach 
prowadzone były prace zwią-
zane z usuwaniem chwastów 
oraz nasadzeniami i wysie-
wem nasion kwiatów. Przed 
budynkiem Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin ustawiono 
sześć drewniano-metalowych 
donic, w których zasadzono 
pelargonie. Warto dodać, że 
donice zostały wykonane od 
podstaw przez pracowników 
CUKiT z wykorzystaniem 
drewna z prowadzonych wy-
cinek. Łącznie zrobiono ich 
10. Pozostałe znajdować się  
będą m.in. przy ulicach: Ko-
ściuszki (w pobliżu Rynku), 
Jana Pawła II (obok pomni-
ka) oraz Mickiewicza (przed Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych zamontowali przed strzelińskim magistratem gustowne donice, w których nasadzili 

pelargonie

Ukwiecony został również strzeliński Rynek

Przebudują kotłownię w „Trójce”
W drugiej połowie maja strzeliński samorząd ogłosił przetarg na przebudowę kotłowni w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3 Strzelinie. Firmy mogą zgłaszać oferty do 1 czerwca. Zakres prac obej-
muje najpierw zdemontowanie starych urządzeń, następnie montaż nowej instalacji gazowej, kotłów 
kondensacyjnych, układu automatyki, rurociągów, podgrzewacza c.w.u, pomp obiegowych, zaworów, 
naczyń przeponowych, stacji uzdatniania wody, filtrów, manometrów, termometrów  czujników tem-
peratury, systemu odprowadzania spalin itp. Szczegóły przetargu dostępne są na stronie www.
gminastrzelin.ezamawiajacy.pl. W kolejnym wydaniu gazety opublikujemy informacje o wyłonionej 
firmie, która zrealizuje inwestycje. 

RED

Własnoręcznie wykonane z wykorzystanego drewna

W mieście kolorowo i kwitnąco 
bydynkiem ośrodka kultury).

Dodajmy również, że ka-
mienne donice, które wcze-
śniej stały przed urzędem, 
trafią do parku miejskiego. 

Natomiast przy ulicach: 
Kościuszki, Rybnej, Poczto-
wej, Książąt Brzeskich oraz 
w obrębie Rynku zainstalo-
wano 42 kwietniki wiszące 
i 14 kaskad kwiatowych. Jak 
co roku pracownicy CUKiT 

zajmowali się wywieszaniem 
i zdejmowaniem flag pań-
stwowych na ulicach miasta 
przed świętem majowym.

Upiększanie miasta i so-
łectw to nie jedyne zadania 
jednostki. Pracownicy wyre-
montowali m.in.  pobocze 
drogi gminnej przy ulicy Sta-
szica. Wyrównane zostały na-
wierzchnie dróg gruntowych 

w Gościęcicach i Gęsińcu. 
- Zakres prac polegał na 
usunięciu drzew i zakrza-
czeń oraz wyrównaniu 
nawierzchni. Na drodze 
w obrębie Gościęcic na-
wierzchnia drogi utwar-
dzona została tłuczniem 
wraz z zagęszczeniem. 
Prace prowadzono przy 
udziale walca drogowego 
– informuje kierownik CU-
KiT Radosław Kotlewicz. 
W Dobrogoszczy rozpoczęto 
budowę krótkiego fragmentu 
chodnika. Natomiast w oko-
licach placu zabaw przy ulicy 
Wojska Polskiego w Strzeli-
nie wykonano dojście z pły-
tek betonowych. Na ulicy 
Kruczej przeprowadzono ro-
boty ziemne, zaś w Rynku re-
monty cząstkowe chodników. 
Obecnie trwa wybrukowa-
niem terenu pomiędzy apteką 
a sklepem warzywnym przy 
ulicy Wolności w Strzelinie.

W Szczawinie pracownicy 
jednostki wymienili uszkodzo-
ne deski na kładce przebiega-
jącej nad torami kolejowymi. 

Warto również wspomnieć, 
że w Warkoczu i Chociwelu 
zostały wyremontowane wia-
ty na placach zabaw.

RED
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Pod koniec lipca 2020 r. 
spółka gminna Strzeliński Ra-
tusz podpisując umowę na 
wykonanie robót budowlany 
z konsorcjum firm Usługi Re-
montowo-Budowlane „Ciepły 
Dom” z Karnkowa i Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe MERKURY 
z Prudnika, rozpoczęła długo 
oczekiwaną odbudowę ratusza 
w Strzelinie. - Odbudowuje-
my budynek na starych fun-
damentach z historycznymi 
piwnicami i odbudowaną 
wieżą ratuszową. Musimy 
zachować relikty dawnego 
obiektu, a ponadto budynek 
jak i cały teren wokół ratu-
sza objęty jest ścisłą ochro-
ną konserwatorską – przypo-
mina prezes spółki Strzeliński 
Ratusz Zdzisław Rataj. 

Wróćmy do 2020 r. Wów-
czas wykonawca zrealizował 
większość prac budowlanych 
w piwnicach – wykonano 
zabezpieczenia starych mu-
rów i wylano płyty denne 
w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Ponadto w części 
zachodniej i południowej 
dawnego ratusza odsłonięto Budowa ratusza w sercu miasta przebiega zgodnie z harmonogramem

Na początku maja w na-
szym mieście gościliśmy 
delegację włoskiego 
przedsiębiorstwa Ino-
xveneta, które prowadzi 
zakład w Strzelinie przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 
i mocno wspiera ukraiń-
skich uchodźców. Szef 
firmy Alfonso Kratter 
oraz Bartosz Dreszer, 
odpowiedzialny w przed-
siębiorstwie za obsługę 
kluczowych klientów, 
odwiedzili Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 3 
w Strzelinie, w której od 
niedawna działa cenny 
sprzęt podarowany przez 
władze Inoxvenety. 

Wysokiej klasy urządzenie 
do gotowania bardzo uła-
twia przygotowywanie posił-
ków dla uczniów PSP nr 3, 
do której uczęszcza ok. 50 
dzieci z Ukrainy. Dodajmy, że 
urządzenie jest również wy-
korzystywane do przyrządza-
nia posiłków dla dorosłych 
uchodźców z Ukrainy obję-
tych opieką gminy Strzelin. 

Przedstawiciele Inoxvenety 
odwiedzili szkolną stołówkę 
oraz spotkali się z ukraiński- Urządzenie podarowane przez włoską firmę Inoxveneta ułatwia przygotowywanie posiłków dla uczniów PSP nr 3, do której uczęszcza ok. 50 dzieci z Ukrainy

mi uczniami „Trójki". Bur-
mistrz Dorota Pawnuk oraz 
dyrektor PSP nr 3 Teresa 
Okołotowicz podziękowały 
reprezentantom firmy za cen-
ny dar, a szefowa naszej gmi-
ny wręczyła Alfonso Krat-
terowi pamiątkową, szklaną 
statuetkę.

W szkolnej jadalni gości po-
częstowano pysznymi i orygi-
nalnie podanymi kopytkami.

Warto podkreślić, że Ino-
xveneta bardzo mocno 
wsparła strzeliński samorząd 
w działaniach pomocowych 
dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy. Wartość pomocy 
finansowo-rzeczowej od tego 
przedsiębiorstwa wyniosła 
ok. 40 000 zł. Po zakończeniu 
spotkania w szkole burmistrz 
oprowadziła gości po budo-
wie ratusza. Przypomnijmy, 
że firma Inoxveneta zajmuje 
się produkcją komponentów 
do sprzętu ze stali nierdzew-
nej, a w strzelińskiej fabryce 
posiada innowacyjny park 
maszynowy.

RED

CENNY DAR OD WŁOSKIEJ FIRMY

Na jakim etapie jest realizacja zadania? Ratusz coraz bardziej okazałyOd blisko dwóch lat trwa odbudowa strzeliń-
skiego ratusza. Efekty prac widać gołym okiem, 
gdyż budynek w  sercu miasta prezentuje się 
już okazale. Czy roboty postępują zgodnie 
z harmonogramem, a szalejące ceny nie wydłu-
żą zakończenia planowanej inwestycji?

sklepienia piwnic. Sprawdzo-
no ich stan, wykonano insta-
lację wentylacji, przy okazji 
wymieniając częściowo zasyp 
i wykonując nowe wylewki. 
Ponadto na koronie murów 
wykonano potężnie zbrojone 
wieńce podwalin ścian, któ-

re mają za zadanie przenieść 
ciężar nowego ratusza. Roz-
poczęto również stawianie 
ścian konstrukcyjnych parte-
ru ratusza. 

W ubiegłym roku rozpo-
częto prace nad elementami 
konstrukcyjnymi (słupy żel-
betowe, ściany konstrukcyj-
ne, ramy, wieńce i stropy) 
oraz ścianami działowymi 
poszczególnych kondygnacji 
ratusza. Oczyszczono ka-
mienne ściany i sklepienia 

piwnic oraz skorygowano i na-
prawiono przejścia pomiędzy 
pomieszczeniami. Wykonano 
spoinowanie ścian i sklepień 
wszystkich pomieszczeń piw-
nic. Ponadto rozpoczęto wyko-
nywanie attyki (górny element 
elewacji budynku w postaci 
zdobionej ścianki osłania-
jącej dach) oraz rozpoczęto 
prace przy zewnętrznej ścia-
nie osłonowej wraz z ocie-
pleniem ratusza. Pracownicy 
wstawili również wszystkie 

okna fasadowe oraz wykonali 
większość drewnianej kon-
strukcji dachu budynku.

Wewnątrz obiektu rozpo-
częto już wykonywanie insta-
lacji elektrycznych i teletech-
nicznych oraz tynkowanie 
ścian pomieszczeń - parteru, 
pierwszego i drugiego piętro. 
- W pierwszych czterech 
miesiącach 2022 r. roboty 
skupiały się na konstrukcji 
dachu i rozpoczęciu po-
krycia dachu wraz z lukar-

nami. Te prace są na 
ukończeniu. Również 
na finiszu są roboty 
związane z instalacja-
mi elektrycznymi i te-
letechnicznymi we-
wnątrz obiektu oraz 
tynki wewnętrzne – 
informuje Rataj.

Aktualnie wykonano 
większość prac zwią-
zanych z instalacjami 
wodno-kanalizacyj-
nymi i ogrzewaniem 
podłogowym. Dobie-
gają końca również 
roboty przy warstwach 
podposadzkowych na 
poszczególnych kon-
dygnacjach ratusza. 
Rozpoczęto natomiast 
wykonywanie instalacji 
wentylacji i klimatyza-
cji. - Dobiegają końca 
również prace przy 

elewacji zewnętrznej wie-
ży ratuszowej (czyszczenie 
i zabezpieczenie części ka-
miennej oraz tynkowanie 
i malowanie części ośmio-
bocznej), która stanie się 
elementem przyszłego 
ratusza – relacjonuje za-
awansowanie robót Zdzisław 
Rataj. Najbliższe miesiące to 
wytężone prace wykończe-
niowe. Będzie wykonana ele-
wacja zewnętrzna budynku 
wraz z drzwiami i portala-
mi oraz prace wewnątrz, tj. 
podwieszane sufity, podłogi, 
drzwi wewnętrzne, malowa-
nie i wyposażenie obiektu. 
- Inwestycja realizowana 
jest zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, aczkol-
wiek sytuacja społeczno-
-polityczna, a zwłaszcza 
szalejące ceny i dostęp-
ność materiałów budow-
lanych, mocno komplikują 
realizację inwestycji. Za-
kładamy, że do końca 2022 
r. uporamy się ze wszystki-
mi pracami zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku, tak aby w pierw-
szym kwartale przyszłego 
roku można było przenieść 
Urząd Miasta i Gminy do 
nowej siedziby – kończy 
Zdzisław Rataj.

Bartosz Ślusarz
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W piątek, 6 maja 
w strzelińskim magi-
stracie podpisano dwie 
umowy na budowę 
oświetlenia przy ulicy 
Rubinowej w Szczawi-
nie oraz drodze gmin-
nej w Mikoszowie, 
prowadzącej w kierun-
ku Pęcza. 

Wykonawcą pierwszej in-
westycji będzie firma EL-
-PARTNER ze Świdnicy, 
reprezentowana przez Joan-
nę Majkę – prezesa zarządu. 
Zakres prac o wartości po-
nad 66 tys. zł obejmuje m.in. Umowy na wykonanie oświetlenia w Szczawinie przy ul. Rubinowej oraz Mikoszowie podpisano w strzelińskim urzędzie

CORAZ BLIŻEJ 
DO PRZEBUDOWY 
UL. SPACEROWEJ

W najbliższym czasie poznamy wykonawcę przebudowy ul. 
Spacerowej w Białym Kościele. W piątek, 20 maja minął ter-
min składania ofert na realizację inwestycji w przetargu ogło-
szonym przez strzeliński magistrat. Przypomnijmy, że zadanie 
dotyczy ok. 340-metrowej drogi położonej wzdłuż wałów dol-
nego zbiornika wodnego. Ulica jest długa, dlatego zdecydowa-
no o podzieleniu zadania na dwa etapy. W bieżącym roku za-
planowano wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od 
ul. Piastowskiej do ulicy Widokowej. Gmina Strzelin oczekuje 
wykonania zadania do 90 dni od daty podpisania umowy z wy-
konawcą. Warto wspomnieć, że mieszkańcy Białego Kościoła 
przeznaczyli na ten cel 9200 zł w ramach funduszu sołeckiego.
 

RED 

Na remont ul. Spacerowej w Białym Kościele bardzo liczą mieszkańcy, którzy obecnie mają 
spore problemy z dotarciem do posesji

Wsparcie przy remoncie 
ul. Stacyjnej w Białym 
Kościele

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina rajcy opo-
wiedzieli za wsparciem finansowym Powiatu Strzelińskie-
go przy przebudowie ul. Stacyjnej w Białym Kościele. Jest 
to droga powiatowa. Wysokość wsparcia zadeklarowanego 
przez Gminę Strzelin to 75 tys. zł. Zakres prac będzie obej-
mował wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno – bi-
tumicznej. Jest to kolejne tego typu zadanie wpierane przez 
naszą gminę. Jego zrealizowanie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu zarówno dla pieszych, jak i kierow-
ców, a także poprawi komfort mieszkańców, minimalizując 
hałas i zanieczyszczenia generowane przez samochody cię-
żarowe transportujące kruszywo.

RED

Nowoczesny plac zabaw już otwarty
Wracamy do tematu przebudowy placu zabaw w podwórzu pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Strze-

linie. Śpieszymy poinformować, że inwestycja została już zakończona, a plac zabaw jest oficjalnie czynny. Przypomnijmy, że na 
dzieci czeka tam wiele nowych urządzeń. Zestaw zabawowy, linarium i skałka wspinaczkowa zamontowane są na bezpiecznej na-
wierzchni poliuretanowej. Odtworzona została też nawierzchnia piaskowa pod zestawem sprawnościowym i uzupełniony piasek 
w piaskownicy. Ogrodzenie panelowe, żółte furtki, nowe regulaminy, ławki, kosze oraz oświetlenie i monitoring również wpływa-
ją, że czas spędzony na 
placu zabaw jest znacz-
nie bezpieczniej-
szy i przyjemniejszy. 
W czerwcu zamon-
towane zostaną także 
huśtawki. 

Należy zaznaczyć, 
że metamorfoza placu 
zabaw odbyła się przy 
współudziale Osiedla 
Południowego i Osie-
dla Stare Miasto, które 
na ten cel przeznaczyły 
część środków z fun-
duszy osiedlowych.

RED
Na placu zabaw w podwórzu ul. Kościuszki i Wojska Polskiego można już miło spędzać czas

Laptopy trafią do ponad 250 uczniów 
Dwa tygodnie temu w strzelińskim magistracie podpisano umowę na zakup i dostawę laptopów w ramach projektu granto-

wego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wykonawcą zadania jest wyłoniona 
w ramach przetargu firma Perceptus z Zielonej Góry, która zobowiązała się dostarczyć urządzenia do 1 czerwca. Do uczniów 
z rodzin popegeerowskich jeszcze w tym roku trafi aż 256 laptopów. Oczywiście uprawnieni do otrzymania sprzętu są uczniowie, 
których rodzice lub opieku-
nowie prawni pod koniec paź-
dziernika ubiegłego roku 
złożyli oświadczenia i zostali 
zakwalifikowani do otrzymania 
wsparcia. Na realizację zadania 
Gmina Strzelin otrzymała 640 
tys. zł, które stanowią 100% 
wydatków. Projekt jest finanso-
wany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 - 2020. Co ważne, 
zakupiony sprzęt komputerowy 
zostanie przekazany rodzicom 
lub uczniom pełnoletnim na 
własność na podstawie zawar-
tych porozumień. Jeżeli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
to przekazanie laptopów nastą-
pi jeszcze przed zakończeniem 
roku szkolnego.

RED Umowa na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego została podpisana z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg

Podpisano już umowy 
z wykonawcami W Szczawinie i Mikoszowie wykonają oświetlenie 

wykonanie dwóch odcinków 
linii kablowej oświetlenia 
drogowego, stawianie słu-
pów oświetleniowych wraz 
z fundamentami o wysoko-
ści 7 m oraz montaż 8 opraw 
z układem zasilającym. War-
to zaznaczyć, że mieszkańcy 
Szczawina przeznaczyli na 
ten cel 8 tys. zł z funduszu 
sołeckiego.

 
Za budowę oświetlenia 

drogowego w Mikoszowie 
odpowiadać będzie lokalna 
firma ZIE Mordko repre-
zentowana przez prezesa za-
rządu - Kazimierza Mordko. 
W tym przypadku zakres prac 

obejmuje m.in. wykonanie 
dwóch odcinków linii kablo-
wej oświetlenia drogowego, 
stawianie słupów oświetle-
niowych wraz z fundamen-
tami o wysokości 7,5 m oraz 
montaż 5 opraw z układem 
zasilającym. Wartość robót 
budowlanych to nieco ponad 
44 tys. zł, a ponad 11 tys. zł 
pochodzi z funduszu sołec-
kiego Mikoszowa. 

Obie firmy wyłonione zo-
stały w ramach przetargu 
i na realizację zadania mają 
czas do  września bieżącego 
roku. Dodajmy, że dokumen-
tacje techniczne na realizacje 

wspomnianych inwestycji 
strzeliński magistrat opra-

cował pod koniec ubiegłego 
roku, również przy współ-

udziale środków pochodzą-
cych z funduszu obu sołectw.

RED
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Podczas spotkania młodzieżowi radni poruszyli kwestie organizacji pikniku integracyjnego

Czy w Strzelinie niedługo 
wyrobimy paszporty? 

Sprawy dotyczące ukraińskich uchodźców wojen-
nych były głównym tematem spotkania samorzą-
dowców z powiatu strzelińskiego z Wojewodą Dol-
nośląskim Jarosławem Obremskim, które odbyło 
się w czwartek, 11 maja. 

W strzelińskim magistracie rozmawiano m.in. o aktualnych potrze-
bach i problemach uchodźców. Wojewoda podziękował samorządow-
com za duże wsparcie i podkreślił, że w pomoc uciekinierom z Ukrainy 
zaangażowały się zarówno lokalne samorządy z powiatu strzelińskiego, 
jak i wielu jego mieszkańców. Oprócz tego poruszono również spra-
wy związane z funkcjonowaniem lokalnej służby zdrowia, a zwłasz-
cza niepewnej przyszłości strzelińskiego szpitala, który jest obecnie 
własnością Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 
we Wrocławiu. Rozmawiano także o inwestycjach z tzw. „Polskiego 
Ładu”, a burmistrz Dorota Pawnuk podtrzymała chęć uruchomienia 
w Strzelinie biura paszportowego. Wojewoda zadeklarował, że popiera 
takie rozwiązanie. Po spotkaniu, w którym uczestniczyli wszyscy szefo-
wie samorządów gminnych i powiatowego, wojewoda odwiedził Ośro-
dek Wypoczynkowy „Nad Stawami” w Białym Kościele oraz internat 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Pol-
skim. Tam Jarosław Obremski zapoznał się z warunkami lokalowym, 
w jakich żyją ukraińscy goście. W Białym Kościele wojewoda gościł 
również w miejscowej szkole podstawowej, w której spotkał się z gru-
pą ukraińskich uczniów. Dodajmy, że jedna z uczennic przygotowała 
niezwykły pokaz tańca.

RED

 Podczas spotkania z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim poruszano wiele istotnych kwestii

  O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:

- dla części miejscowości Biały Kościół (cz. dz. nr 170/2),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz. nr 209/6),

- dla części miejscowości Kuropatnik (dz. nr 294/28, 294/29),
- dla części miejscowości Szczawin (ul. Borowska)

Na podstawie art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54. ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej 
Strzelina: Nr XXXVII/500/21 z 28 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biały Kościół (dz. nr 209/6), Nr XXXVIII/515/21 
z 26 października 2021r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części miejscowości Biały Kościół (cz. dz. nr 170/2), Nr XXXVII/501/21 z 28 września 2021r. 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miej-
scowości SZCZAWIN (ul. Borowska), Nr XXXV/459/21 z 29 czerwca 2021r. o przystąpieniu do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości KUROPATNIK (dz. nr 
294/28, 294/29), zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, od 7 czerw-
ca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-
100 Strzelin w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
w Strzelinie - bip.gmstrzelin.finn.pl, w zakładce Ogłoszenia - Rok 2022. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie 
oddziaływania na środowisko odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strze-
lin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100, sala nr 23 o godz. 10:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 54. ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do 11 lipca 2022 r.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępnia-
nia danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-
100 Strzelin. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na BIP 
Miasta i Gminy Strzelin, w zakładce Klauzule Informacyjne – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych - lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN

Piknik integracyjny dla dzieci polskich i ukraińskich
We wtorek, 10 maja w sali konferencyjnej strzelińskiego 

magistratu odbyło się spotkanie robocze Młodzieżowej Rady 
Gminy Strzelin. W zebraniu wzięło udział 11 radnych, bur-
mistrz Dorota Pawnuk, sekretarz Kazimierz Nahajło, Dyrek-
tor Zespołu Oświaty Gminnej Agata Bartulica oraz  opiekun-

ka rady Ewa Grondys. W trakcie narady rozważano obszary 
działań, w które rada będzie się angażować. Jednym z przed-
sięwzięć ma być piknik integracyjny dla dzieci polskich i ukra-
ińskich zorganizowany we współpracy z jednostkami orga-
nizacyjnymi gminy, z dużym zaangażowaniem Strzelińskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 
11 czerwca w Białym Kościele. Oprócz tego omówiono także 
wzór logotypu rady oraz ustalono, że każda z gminnych szkół 
przygotuje plakaty na piknik integracyjny.

RED
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Obchodza złote gody 
Jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskie-

go świętują w tym roku Państwo Krystyna i Józef  Horo-
dyscy. W piątek, 6 maja w sali ślubów strzelińskiego Urzędu 
Stanu Cywilnego, odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych parze przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Te państwowe i bardzo pre-
stiżowe odznaczenia wręczyła burmistrz Dorota Pawnuk, 
a w ceremonii uczestniczyła rodzina i bliscy jubilatów oraz 
kierownik naszego USC - Anna Dziadkiewicz. Szefowa gmi-
ny Strzelin złożyła najlepsze życzenia parze, która dochowała 
się 2 dzieci i 3 wnuków. O nastrojową oprawę zadbał Zbi-
gniew Stachowski, który wykonał trzy piosenki o miłości. Już 
tradycyjnie nie zabrakło tortu, toastów za dalszą pomyślność 
jubilatów, a także sesji zdjęciowej.

RED

Krystyna i Józef Horodyscy odebrali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Umowę na przekazanie środków podpisano w strzelińskim urzędzie

Wykonanie nowym murków oporowych, ale-
jek, schodów, oświetlenia, ławek oraz tzw. 
„szpilkostrady” zakłada koncepcja zagospo-
darowania terenu przy ul. Pocztowej w Strze-
linie. W najbliższym czasie ma powstać doku-
mentacja techniczna tego zadania. 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznych w mieście jest waż-
ne dla władz samorządowych gminy Strzelin. Z tego względu 
w bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji 
technicznej na zagospodarowanie plant miejskich, czyli te-
renów zielonych wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem 
obronnym przy ulicy Pocztowej w Strzelinie, na odcinku od ul. 
Kościuszki do ul. Jana Pawła II. W środę, 11 maja burmistrz 
Dorota Pawnuk oraz pracownicy strzelińskiego magistratu 
spotkali się z Sebastianem Wilczyńskim - właścicielem biura 
projektowego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji 
technicznej. Projektant przedstawił dwie wstępne koncepcje za-
gospodarowania tego terenu. Wybrana została jedna z nich, któ-
ra zakłada m.in. wykonanie nowych murków oporowych, alejek, 
schodów dostosowanych do osób niepełnosprawnych, oświetle-
nia parkowego, montaż ławek i koszy na śmieci oraz odprowa-
dzenie wód opadowych. Przewidziana została częściowa reno-
wacja zabytkowych murów obronnych, które 
fragmentami przetrwały do dziś. Konieczna 
będzie inwentaryzacja drzew oraz wykonanie 
dodatkowych nasadzeń. Projektant nie zapo-
mniał również o miejscach parkingowych. 
Urzędnicy chcą, aby teren był powszechnie 
dostępny, dlatego zależy im na wykonaniu 
tzw. „szpilkostrady”. Co to znaczy? Teren 
ciągów komunikacyjnych wykonany byłby 
częściowo z gładkiej nawierzchni, pozbawio-
nej jakichkolwiek ubytków w strukturze, po-
dobnie jak na wschodniej i południowej pie-
rzei strzelińskiego rynku. Takie rozwiązanie 
ma na celu wygodne poruszanie się w butach 
na wysokim obcasie, wózku inwalidzkim, jak 
również ma stanowić udogodnienie dla rodzi-  Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych dotyczy ul. Pocztowej na odcinku od ul. Kościuszki 

do ul. Jana Pawła II

Dzięki dobrej współpra-
cy samorządów gminy 
Strzelin i  powiatu strze-
lińskiego oraz środkom 
z budżetu państwa w Nie-
szkowicach będzie bez-
pieczniej. Prace związane 
z remontem drogi i budo-
wą chodnika niebawem 
mają się zakończyć. 

W połowie maja w strze-
lińskim magistracie repre-
zentanci samorządu gminne-
go i powiatowego podpisali 
porozumienie o przekazaniu 
pomocy finansowej z gminy 
Strzelin przeznaczonej na 
przebudowę drogi powiato-
wej w Nieszkowicach. Przy-
pomnijmy, że Rada Miejska 
Strzelina, na wniosek burmi-
strza - Doroty Pawnuk, zde-
cydowała o przekazaniu po-
wiatowi na ten cel prawie 700 
tys. zł. Pierwszą transzę po-
mocy - 185 500 zł przekaza-
no powiatowi strzelińskiemu 
jeszcze w 2021 r., a w 2022 r. 
nasz samorząd przekaże do 
powiatu 510 108, 51 zł. 

Dzięki temu wsparciu 

Miejsce zyskałoby 
nowy blask „ZIELONA” INWESTYCJA PRZY POCZTOWEJ

ców spacerujących z dziećmi. W związku z tym, że teren inwesty-
cji zlokalizowany jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
wybrana koncepcja podlegać będzie uzgodnieniu z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wro-
cławiu. Projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. 

Realizacja tego przedsięwzięcia może być bar-
dzo kosztowna i niezbędne może okazać się po-
zyskanie środków zewnętrznych. Obecnie nie ma 
dedykowanych naborów wniosków na realizację 
tego typu przedsięwzięć, ponieważ perspektywa 
finansowa na lata 2021-2027 jeszcze się nie rozpo-
częła. Wraz z innymi samorządami wchodzącymi 
w skład tzw. Innego Instrumentu Terytorialne-
go Subregionu Wrocławskiego opracowano listę 
projektów, na realizację których Gmina Strzelin 
będzie starać się pozyskać środki w ramach re-
gionalnym programów w przyszłej perspektywie 
finansowej. Lista, na której znalazło się wspo-
mniane zadanie, podlega jeszcze negocjacjom 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego i dopiero po jej zatwierdzeniu 
oraz ogłoszeniu naborów będzie można starać 
się o dofinansowanie. Do tego czasu  strzeliń-
ski urząd musi mieć gotową dokumentację tech-

niczną. Oczywiście, tak jak dotychczas UMiG Strzelin będzie 
starał się o pozyskanie środków zewnętrznych ze wszystkich 
możliwych źródeł.

RED

Gmina wsparła 
kolejną inwestycję Prawie 700 tys. zł 

na przebudowę 
drogi powiatowej

znacznie poprawi się bezpie-
czeństwo mieszkańców Nie-
szkowic, którzy od wielu lat 
mocno zabiegali o tę inwe-
stycję. Efektem współpracy 
samorządów, a także środków 
pozyskanych z budżetu pań-
stwa, jest remont odcinka dro-
gi powiatowej i budowa chod-
nika. Prace przy tej inwestycji 
są już mocno zaawansowane 
i wg. informacji starosty Anny 
Horodyskiej powinny się za-
kończyć już w czerwcu. 

Dodajmy, że nie jest to 
jedyny wkład gminy w tę in-
westycję, bo wcześniej strze-
liński samorząd sfinansował 
wykonanie dokumentacji 

technicznej budowy chodni-
ka w Nieszkowicach. 

Podczas kameralnego spo-
tkania, w którym uczestniczyli 
m.in. członkowie Zarządu 
Powiatu Strzelińskiego oraz 
przedstawiciele wszystkich 
klubów radnych Rady Miej-
skiej Strzelina, burmistrz 

Dorota Pawnuk wręczyła 
staroście Annie Horodyskiej 
promesę potwierdzającą przy-
znanie powiatowi pomocy 
finansowej. Szefowa powiatu 
strzelińskiego podziękowała 
za to cenne wsparcie i zapro-
siła władze gminy na otwarcie 
drogi w Nieszkowicach.

RED



Nr 5(92) 26 maja 2022

7

Opieka seniorów na odległość
 
Gmina Strzelin przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia 

Seniorów”, który będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. 
Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samo-
dzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób star-
szych  przez zwiększanie dostępu do tak zwanej  „opieki na odle-
głość”. Koszty programu w 100% finansowane będą z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Strzelin otrzymała blisko 76 
tys. zł na realizację zadania. Z tych środków zakupi opaski  wraz 
z usługą monitoringu dla minimum 30 osób. Szczegóły dotyczące 
programu znajdują się obok, na plakacie. 

RED

GOPS NIE BĘDZIE JUŻ 
WYPŁACAŁ „500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przypomi-
na, że w maju jednostka ostatni raz zrealizuje wypłaty świadczenia 
wychowawczego 500+.  Aby dalej otrzymywać wsparcie koniecz-
ne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozpoczyna się on 1 czerwca 
i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Zaznacz-
my, że wnioski można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną 
na trzy sposoby – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS, portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
lub bankowość elektroniczną.

RED

Ponad pół wieku razem
Prezydent RP uhonorował medalami kolejną parę z gminy 

Strzelin, która może się poszczycić długoletnim małżeńskim 
stażem. Państwo Józefa i Franciszek Chortowie z Brożca 
są małżeństwem już od 55 lat i obchodzą w tym roku szmarag-
dowe gody. Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odbyła się we wtorek, 10 maja w sali ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie. Prezydenckie odznacze-
nia wręczyła jubilatom burmistrz Dorota Pawnuk, a ceremonię 
prowadziła Anna Dziadkiewicz, kierownik strzelińskiego USC. 
Szefowa naszej gminy złożyła parze najlepsze życzenia, a na-
strojową oprawę muzyczno-wokalną zapewnił lokalny artysta 
- Zbigniew Stachowski. Nie zabrakło też tradycyjnego toastu, 
tortu oraz sesji zdjęciowej. Dodajmy, że w tym kameralnym 
wydarzeniu uczestniczyła rodzina jubilatów, którzy dochowali 
się 3 dzieci i 7 wnucząt.

RED
Jubilatom, Józefie i Franciszkowi w tym szczególnym dniu towarzyszyła rodzina
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie informuje, że 
istnieje możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15 mm i 20 mm 

(lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową

Usługa jest dobrowolna, odpłatna i dotyczy wodomierzy podliczników, którym minął okres ważności legaliza-
cji lub wodomierzy podliczników w nieruchomościach, w których wodomierz główny również odczytywany jest 
drogą radiową. 

Koszt wykonania wymiany 1 sztuki wynosi : 160,00 zł + 8% VAT na terenie Strzelina 
lub 220,00 zł +8% VAT poza Strzelinem.

Usługa obejmuje wymontowanie istniejącego wodomierza oraz zamontowanie nowego licznika dostarczonego 
przez  ZWiK Strzelin.

Usługa nie obejmuje wymiany dodatkowych elementów instalacji ani przeróbek. Zleceniodawca zapewnia swo-
bodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza.

Istnieje również możliwość zakupienia wodomierza we własnym zakresie i zlecenie usługi samej wymiany. Wodomierz kompatybilny z sys-
temem odczytu radiowego to wodomierz Wasser Geräte ETW Eco z przystosowaniem do nakładki FLOWIS+. 

Koszt wykonania wymiany 1 sztuki wynosi: 100,00 zł +8% VAT na terenie Strzelina lub 160,00 zł +8% VAT poza Strzelinem.
Osoby chcące skorzystać z tej możliwości proszone są o złożenie zlecenia wymiany oraz ustalenie terminu wykonania usługi osobiście lub 

telefonicznie: 71 79 62 908.

Uwaga: Nakładka systemu odczytu zdalnego jest własnością ZWiK Strzelin. Odbiorca nie ponosi kosztów jej mon-
tażu. W przypadku samodzielnego montażu wskazanego powyżej wodomierza montaż nakładki jest nieodpłatny.

Ważny komunikat 
strzelińskiego ZWiK 

Zakład Wodociągów i  Kanalizacji w  Strzelinie informu-
je, że od 1 czerwca 2022 r. każdy odbiorca usług  będzie 
posiadał swój indywidualny numer konta bankowego do 
rozliczeń. Numer nowego konta znajdziecie państwo na 
fakturach wystawionych po tym terminie. Prosimy zwró-
cić uwagę na nowy numeru konta oraz dokonanie ewen-
tualnych zmian przy wykonywaniu przelewów i wpłat.

Gmina Strzelin konsekwent-
nie wspiera lokalnych działkow-
ców i w ten sposób przyczynia 
się do rozwoju „zielonych płuc” 
Strzelina. W drugiej połowie 
maja burmistrz Dorota Pawnuk 
podpisała umowy z zarządami 
pięciu lokalnych Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych na do-
finansowanie różnego rodzaju 
zadań służących rozwojowi 
ogrodów działkowych. Każdy 
ogród otrzyma po 5 000 zł. 
Z tych środków „Kolejarz” 
zakupi glebogryzarkę, kosę i piłę 
spalinową, aby móc utrzymywać 
teren ROD przy ul. Borowskiej 
w Strzelinie. Z gminnego wspar-
cia „Przyszłość” wymieni dwie 
stare uszkodzone bramy wjazdo-
we przy ul. Skawińskiej i ul. Po-
lnej oraz kupi studnię wodną typu 
Abisynka na teren przy ul. Polnej 

Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie” przeznaczy środki z gminnej dotacji na remont i budowę studni przy ul. Maczka w Strzelinie

W ostatnim czasie, w No-
wolesiu doszło do dwóch 
groźnych pożarów zabu-
dowań gospodarczych 
i mieszkalnych. Wiele 
wskazuje, że te zdarze-
nia mogły być skutkiem 
celowych podpaleń.  I to 
właśnie tym niepokoją-
cym incydentom było 
poświęcone spotkanie 
przedstawicieli lokalne-
go samorządu z repre-
zentantami służb – poli-
cji, straży pożarnej oraz 
straży miejskiej. 

Mieszkańcy Nowolesia 
są mocno zaniepokojeni 
sytuacją i obawiają się, że 
w przyszłości może dojść do 
kolejnych niebezpiecznych 
incydentów. I trudno im się 
dziwić, bo sytuacja wygląda 
bardzo poważnie. Mieszkań-

Szczegóły ostatnich akcji gaśniczych w Nowolesiu przybliżył Jarosław Łuczak z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzelinie

Turystycznym szlakiem – Hans von Czirn

Dorobił się fortuny 
na grabieżach kupców
Pod koniec ubiegłego roku w  naszym mieście zostało 
zamontowanych osiem niewielkich pomników - postaci 
ważnych dla Strzelina. Na łamach „Nowin Strzelińskich” 
przybliżamy te postacie wraz z lokalizacją figur. Naszą 
podróż turystycznym szlakiem rozpoczęliśmy w  Par-
ku Skalnym przy dworcu PKP, gdzie mogliśmy poznać 
strzelińskiego Skalnika. Teraz czas na kolejną postać.

Naszą turystyczną po-
dróż kontynuujemy, idąc 
w kierunku strzelińskiego 
Rynku. Przy rondzie, na 
skwerze przy ulicy Ko-
ściuszki napotkamy figurę 
Hansa von Czirna. Był to 
średniowieczny rycerz, pan 
na Gromniku, który nie cie-
szył się dobrą sławą i doro-
bił się prawdziwej fortuny 
na grabieżach kupców.

Von Czirn urodził się 
w zamożnej rodzinie ry-
cerskiej, do której należało 
kilka zamków na terenie 
Pogórza Sudeckiego. Z po-
czątku był przykładnym 
rycerzem, brał udział w bi-
twie pod Grunwaldem (po 
stronie krzyżackiej). Potem powrócił w rodzinne strony i stał 
się rozbójnikiem. Grabieżami zajmował się razem ze bratem 
– Opitzem von Czirnem. Napadali głównie na kupców podró-
żujących z Wrocławia i Świdnicy do Czech. Należy przy tym 
zaznaczyć, że von Czirn słynął z okrucieństwa. 

Spryt i szczęście oraz zawiła sytuacja wojenno-polityczna 
pozwoliły mu prowadzić zbójecki proceder przez kilkadziesiąt 
lat. Legenda głosi, że rycerz zawarł pakt z samym diabłem, od-
dając mu swoją duszę, w zamian za pomoc. Jednak kiedy bies 
przyszedł po duszę Hansa von Czirna, rycerz zaproponował 
mu grę w kręgle w wąwozach ciągnących się od Samborowi-
czek w stronę Gromnika. Kiedy diabeł był już niemal pewny 
wygranej, von Czirn w ostatniej próbie oddał rzut wielkim ka-
miennym blokiem, dzięki czemu wygrał rywalizację i duszę.

Prawda jest jednak taka, że von Czirn wkupił się w łaski Elż-
biety, żony księcia Ludwika II Brzeskiego i dostał pod opiekę 
ziemię strzelińską. Zamek Gromnik zbudował na pobliskim 
wzgórzu w 1427 roku, skąd nadal prowadził rozbójniczy tryb 
życia. Rozwścieczył tym tak mieszczan, że w 1432 roku został 
razem z bratem wzięty do niewoli. Jednak ponownie wykazał 
się sprytem - obiecał przejście na stronę katolików i zagwaran-
tował, że wyda im husyckich przywódców, których zwabił do 
swojego zamku w Sokolcu i oddał w ręce biskupa. 

Mimo przebaczenia dawnych win, bracia ponownie wrócili 
do zbójnickiego procederu. Tym razem jednak nie mieli tyle 
szczęścia i wg jednych przekazów zostali zabici, a według in-
nych zawiśli na stryczku za swe czyny. 

Ród von Czirnów wygasł w 1615 roku, a jego zamki prze-
szły we władanie książąt brzeskich. Po I wojnie światowej przy 
ruinach Gromnika była gospoda i wieża widokowa. Zburzono 
je w 1945 roku. Wieżę odbudowano dopiero w 2012 roku.

Bartosz Ślusarz 

Na co przeznaczą 
łączną pulę 25 tys. zł? Pieniądze dla Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych

w Strzelinie. Kolejny ROD, „Tu-
lipan” zamierza przeznaczyć pie-
niądze na zakup kosiarki spalino-
wej, wykonać studnię ogrodową, 
wymienić uszkodzone słupki 
ogrodzenia zewnętrznego przy 

ul. Ząbkowickiej w Strzelinie. 
„Wspólnota”  wykona natomiast 
odwiert studni na terenie ROD 
przy ul. Oławskiej oraz kupi pa-
wilon ogrodowy na plac biura 
przy ul. Krzepickiej w Strzelinie. 

Z przyznanej dotacji „Wyzwo-
lenie” wykona cztery studnie 
oraz wyremontuje dwie stare na 
terenie ROD przy ul. Maczka 
w Strzelinie.

RED

Czy w Nowolesiu grasuje podpalacz?Mieszkańcy są 
zaniepokojeni 

ców reprezentowała sołtys 
Krystyna Kargul, a podczas 
spotkania, którego inicjator-
ką była burmistrz Dorota 
Pawnuk, rozmawiano m.in. 
o działaniach podjętych przez 
lokalne służby. Szczegóły akcji 
gaśniczych z 10 kwietnia i 3 
maja przybliżył Jarosław Łu-
czak z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Strze-
linie. Podkreślił, 
że większym stra-
tom zapobiegła 
przede wszyst-
kim błyskawicz-
na interwencja 
strażaków z OSP 
Nowolesie. Dzia-
łania policji doty-
czące wyjaśniania 
przyczyn obydwu 
pożarów i ewen-
tualnego ustalenia 
sprawców pod-

paleń omówił Przemysław 
Marut, szef  Komendy Po-
wiatowej Policji w Strzeli-
nie, któremu towarzyszyła 
dzielnicowa - Małgorzata 
Malinowska. Rozmawiano 
również o działaniach pre-
wencyjnych, które mogą za-
pobiec w przyszłości podob-
nym sytuacjom i zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Chodzi m.in. 
o wprowadzenie skutecz-
nych rozwiązań umożliwia-
jących szybką identyfikację 
ewentualnych sprawców 
aktów wandalizmu. A takie 
zdarzenia niestety zdarzają 
się w Nowolesiu. 

RED

 Figurka Hansa von Czirna znajduje się na skwe-
rze przy ulicy Kościuszki w Strzelinie
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Prawie trzy tysiące 
drzew posadzono 
pod koniec kwietnia 
w ramach społecznej 
akcji zorganizowa-
nej przez strzeliński 
magistrat. W tym 
przedsięwzięciu 
wzięli udział również 
reprezentanci kilku 
lokalnych 
przedsiębiorstw.

Drzewa miododajnych ga-
tunków, których zakup sfinan-
sował samorząd wojewódz-
ki, posadzono w okolicach 
Brożca na rekultywowanym 
gminnym terenie, a w akcji 
uczestniczyło ok. 90 przed-
stawicieli: magistratu, Rady 
Miejskiej Strzelina, sołectw, 
szkół, przedszkola miejskiego, 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zespołu Oświa-

Drzewa posadzono w okolicach Brożca na rekultywowanym gminnym terenie

Wyższe stawki za śmieci
Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Strzelina jedną z  przyjętych uchwał była ta 
ustalająca stawki za śmieci. 

I tak od lipca 2022 r. stawka za odpady segregowane będzie 
wynosiła 33 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość 
oraz 66 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. 
Wpływ na wysokość stawek ma przede wszystkich ilość śmie-
ci oraz stawki za ich transport uzyskane w ramach przetargu. 
Warto zaznaczyć, że na te koszty oddziałują także inne czynni-
ki, takie jak ceny paliw, niestabilna sytuacja geopolityczna w re-
gionie, rosnące stawki za zagospodarowanie poszczególnych 
frakcji odpadów, koszty zarządzania systemem, czy koniecz-
ność rozbudowy o kolejne wiaty i boksy Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ustalenie staw-
ki na tym poziomie pozwoli na dalsze funkcjonowanie sys-
temu, kompleksowe wykonywanie obowiązków wynikających 
z odbioru i zagospodarowania odpadów, włącznie z zapew-
nieniem usług dodatkowych, takich jak pojemniki i worki na 
odpady zbierane selektywnie, zbiórki odpadów wielkogabary-
towych oraz poszerzenie oferty PSZOK.

RED

Gmina przeznaczy 15 
tys. zł na spółki wodne
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Strzelina rajcy przy-

jęli uchwałę określającą zasady udzielania dotacji spółkom wod-
nym działającym na naszym terenie. A są takie dwie -działają-
ca w Trześni oraz Strzelińska Spółka Wodna. Zajmują się one 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych służących do ochrony 
przed powodzią lub minimalizowania wyrządzonych szkód, 
melioracji wodnych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodar-
ki wodnej na terenach zmeliorowanych. Spółki te działają jako 
organizacje społeczne, nie w celu osiągnięcia zysku. W budżecie 
gminy zabezpieczono 15 tys. zł na wsparcie spółek wodnych.

RED

Kilkadziesiąt worków odpadów 

Zadbali o przyrodę
W piątek, 13 maja, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi przeprowadzono akcję sprzątania lasu. Ze śmieci został 

oczyszczony teren leśny przy nieczynnym kamieniołomie w Gęsińcu. W akcji zorganizowanej przez Gminę Strzelin wspól-
nie z Nadleśnictwem Henryków udało się pomóc naturze i zadbać o nasze lokalne środowisko. W sprzątaniu wzięli udział 
mieszkańcy gminy- w tym 
liczni mieszkańcy Strzegowa, 
pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie wraz 
z wiceburmistrzem Mariu-
szem Kunyszem oraz grupa 
uchodźców z Ukrainy, która 
kilka tygodni temu sama wy-
szła z inicjatywą zorganizo-
wania akcji sprzątania. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
z lasu udało się usunąć kil-
kadziesiąt worków odpadów. 
Zachęcamy wszystkich do 
brania udziału w tego typu ak-
cjach oraz do postawy proeko-
logicznej na co dzień.

RED

Akcja sprzątania lasu cieszyła się sporym zainteresowaniem

Zebranymi odpadami wypełniono kilkadziesiąt worków

Z prac 
Rady Miejskiej 

Strzelina

Zasadzili miododajne drzewa
ty Gminnej, Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury, CUKiTu 
oraz ZWiKu. Nie zabrakło 
również reprezentantów 
takich lokalnych przedsię-
biorstw jak: Xylem Lowa-
ra, Antolin Silesia, Osiński 
i Syn, Agro-Polen, Pixel 
Studio i Słowo Regionu. 
Wśród uczestników byli też 
strażacy ochotnicy, a akcję 
wsparły rzeczowo i finan-
sowo - Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie i fir-
ma Osiński i Syn. 

Na części działki Przed-
stawiciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Strze-
linie zasadzili 35 dużych lip. 
Był to ekologiczny akcent na-
wiązujący do obchodzonego 
w tym roku jubileuszu 35-lecia 
szkoły. Lipy będą rosły w są-
siedztwie 14 drzew posadzo-

nych w ubiegłym roku przez 
pracowników Xylem Lowara, 
w ramach firmowego jubile-
uszu. W przyszłości na rekul-
tywowanej działce pojawią się 
ule, a pszczoły będą korzystać 
z miododajnych gatunków 
drzew. Dodajmy, że dużej me-
rytorycznej pomocy udzielił 
organizatorom akcji Krzysztof  
Flis, Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Oława, a inicja-
torem i koordynatorem całego 
przedsięwzięcia był zastępca 
burmistrza Mariusz Kunysz. 
Warto przypomnieć, że wi-
ceburmistrz podczas wcze-
śniejszej pracy w Starostwie 
Powiatowym w Strzelinie koor-
dynował cykliczną akcję sadze-
nia drzew organizowaną przy 
współpracy z Nadleśnictwem 
Henryków.

RED
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Głęboka to kolejna miejscowość, którą odwiedziliśmy w ramach naszego stałego cyklu prezen-
tacji sołectw gminy Strzelin. Wieś liczy około 230 mieszkańców, a funkcję sołtysa pełni od 7 lat 
Izabela Świgulska. W radzie sołeckiej zasiadają również Anna Jucha (przewodnicząca), Ewelina 
i Marek Łygońscy, Rozalia Rokita oraz Tomasz Zając. W Głębokiej spora część gruntów należy 
do Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz PKP. Z tego względu próżno szukać we 
wsi nowych domów, gdyż brakuje działek budowlanych przeznaczonych na sprzedaż. – Za to 
szybko rozchodzą się mieszkania. Gdy tylko w Internecie pojawia się oferta sprzedaży 
lub wynajęcia to znika na pniu – wyjaśnia sołtys Izabela Świgulska. W czasie pandemii, po-
dobnie jak w innych sołectwach, w Głębokiej imprezy były mocno ograniczone. Koronawirus 
przerwał m.in. cykliczny piknik rodzinny, organizowany od 2015 r. Warto podkreślić, że impreza 
z roku na rok zyskuje coraz większe grono odbiorców, a mieszkańcy sami przygotowują na nią 
potrawy. Piknik ma formę nie tylko rozrywkową, ale także kulturalną, gdyż na każdą edycję zapra-
szany jest teatr dla dzieci. W tym roku impreza, podobnie jak w poprzednich edycjach, planowana 
jest w drugiej połowie lipca. Kolejną ciekawą inicjatywą są spotkania o nazwie #Kawazsołty-
ską. - Pomysł powstał na Facebooku. Wrzuciłam informację o tym, że chcę organizować 
spotkania ze mną przy kawie. Przyjęło się to. Raz lub dwa razy w miesiącu przychodzi-
my do altany, pijemy kawę i rozmawiamy na różne tematy. Nie jest to typowe zebranie 
wiejskie, choć bardzo często poruszamy kwestie dotyczące sołectwa – przyznaje Izabela 
Świgulska. Sołtys planuje również organizację kolejnego ciekawego wydarzenia, które odbędzie 
się prawdopodobnie w piątek, 3 czerwca. Ma to być nawiązanie do Europejskiego Dnia Sąsiada, 
które obchodzone jest pod koniec maja w wielu krajach. - Niestety, tradycja sąsiedzka zanika 
nie tylko w miastach, ale również na wsiach. Poprzez tę imprezę chciałabym ożywić 
nieco takie sąsiedzkie działania. Nie byłby to typowy piknik, ale tematyczne wydarzenie 
nawiązujące do tego święta. Liczę, że pomysł się przyjmie – zaznacza Świgulska. W kalen-
darzu wioskowych wydarzeń wpisuje się również wizyta św. Mikołaja. Warto także zaznaczyć, że 
mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc 
dla ogarniętej wojną Ukrainy. - Zbiórka darów 
cieszyła się dużym powodzeniem. Mieszkań-
cy przynosili m.in. kołdry, poduszki, środki 
czystości, produkty żywnościowe, artykuły 
dla dzieci. Altana w połowie była wypełniona 
tymi produktami. Strażnicy miejscy zajęli się 
transportem tych rzeczy do strzelińskich ma-
gazynów – podkreśla sołtys. Mieszkańcy zaanga-
żowali się również w tegoroczny finał Pól Nadziei. 
Dochód z przekazanych na sprzedaż ciast zasilił 
konto Stowarzyszenia Hospicjum Domowego 
„Nadzieja” w Strzelinie.  

Jakie zadania z funduszu sołeckiego?
Istotną rolę w realizacji zadań odgrywa fundusz 

sołecki. W tym roku mieszkańcy mają do dyspo-
zycji nieco ponad 20 tys. zł. Najwięcej, gdyż po-
nad 8 tys. zł, zdecydowali się przeznaczyć na za-
budowanie altany rekreacyjnej. Przypomnijmy, że 
w 2018 r. sołectwo zyskało to miejsce spotkań. 
Wiata stanęła obok placu zabaw. - Część altany 
nie jest zabudowana. Chcemy tam zamon-
tować rolety. Dzięki temu zyskamy większą 
powierzchnię, którą będziemy mogli wyko-
rzystywać również w deszczowe i chłodne 
dni. Takie rozwiązanie sprawdza się w innych 
miejscowościach, w których stoją podobne al-
tany rekreacyjne – zauważa sołtys. W sołeckich 
wydatkach znalazło się również ponad 5 tys. zł na 
organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. - 
Chcę podkreślić, że nie wydajemy tych pienię-
dzy na jedzenie, ale wyłącznie na zapewnienie 
wszelkiego rodzaju atrakcji, np. animatorzy, 
teatr, dmuchańce, paczki dla dzieci – wymie-
nia Świgulska. W funduszu sołeckim znalazło się 
również zadanie polegające na doposażeniu wiaty 
narzędziowej (3700 zł), która znajduje się przy pla-
cu zabaw i wspomnianej wcześniej altanie. - Za-
mierzamy zamontować w niej regały, żebyśmy 
mogli rozłożyć nasz wioskowy sprzęt – precy-

Z życia sołectw

Chcą rozwoju, ale mają związane ręce 
Mieszkańcy Głębokiej, w  tym sołtys Izabela Świgulska, mają sporo pomy-
słów na rozwój wsi, ale największą przeszkodą jest brak gminnego terenu, 
na którym można byłoby realizować zadania. Plany odkupienia gruntu od 
PKP i  stworzenia boiska sportowego utknęły w  martwym punkcie, po tym 
jak właściciel zażądał horrendalną kwotę za teren. W tegorocznym sołeckim 
budżecie najważniejszą inwestycją jest zabudowanie altany rekreacyjnej. 

zuje sołtys. Na pielęgnację terenów zielonych przeznaczono w tym roku 3 tys. zł. Warto wspo-
mnieć, że w Głębokiej znajduje się siedem, bardzo ładnie prezentujących się, kamiennych donic 
z kwiatami. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na nowe nasadzenia. 

„To komplikuje sytuację” 
Największą bolączką Głębokiej, o czym przekonuje sołtys, jest brak gminnych terenów we wsi. 

- Niestety, w miejscowości działki należą do Agencji Nieruchomości Rolnych, PKP lub 
prywatnych osób. To bardzo komplikuje naszą sytuację. Pomysłów na rozwój jest mnó-
stwo, ale mamy związane ręce, gdyż nie możemy realizować wielu ciekawych zadań. Jedną 
z takich inwestycji mogłaby być budowa mini boiska sportowego. Przy byłym dworcu 

PKP znajduje się plac, który nadawałby się do 
stworzenia takiego małego obiektu. Obecnie 
teren jest zarośnięty wysoką trawą. Gmina 
Strzelin jest zainteresowana realizacją, z pomo-
cą funduszu sołeckiego, takiej inwestycji w na-
szej miejscowości, ale właściciel (PKP) zażą-
dał horrendalną kwotę za sprzedaż działki. 
Temat wielokrotnie był już poruszany, ale nic 
się w tej sprawie nie zmienia – wyjaśnia Świgul-
ska. Dobra wiadomość dla mieszkańców napływa 
natomiast z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Przez Głęboką przebiega droga krajo-
wa, której stan nie jest już zbyt dobry. - Zarządca 
(GDDKiA) przygotowuje przetarg na remont 
drogi oraz chodnika. Jeśli udałoby się w tym 
roku wyłonić wykonawcę, to myślę, że zada-
nie zostanie zrealizowane w przyszłym roku. 
Niewątpliwie inwestycja wpłynęłaby na zwięk-
szenie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że chod-
nik nie rozciąga się przez całą miejscowość. 
Brakuje nieco ponad 100 metrów. Kilka rodzin 
musi chodzić poboczem przy bardzo ruchliwej 
drodze, aby dotrzeć do swoich domów. Stwarza 
to spore zagrożenie, dlatego liczymy, że inwe-
stycja będzie zakładała również dobudowanie 
chodnika w tej części wsi – zaznacza sołtys. 

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że 
w Głębokiej znajduje się barokowy pałac wy-
budowany w 1785 r. i zmodernizowany w 1910 
r. Po 1945 roku mieściły się w nim biura miej-
scowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. 
Obecnie w pałacu mieszka kilka rodzin. Przy 
budynku znajduje się malowniczy XIX-wiecz-
ny park dworski, otoczony kamiennym murem. 
Warto dodać, że w Głębokiej od wielu lat działa 
wiejski sklep. Jeszcze do niedawna takie punkty 
usługowe funkcjonowały w sporej części so-
łectw. Z roku na rok sklepów w wioskach uby-
wa. Z uwagi na nierentowność wielu właścicieli 
jest zmuszonych do rezygnacji z działalności. 

Jakub Olejnik

Sołtys Izabela Świgulska pokazuje teren przy dawnym dworcu PKP, na którym mogły powstać mini obiekt sportowy
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W poprzednim numerze 
informowaliśmy o nowej 
firmie, która otworzyła 
biuro w Strzelińskim 
Gminnym Inkubatorze 
Przedsiębiorczości.  Glo-
bal Home Nieruchomo-
ści s.c. prowadzą Anna 
Nowicka i Joanna Ole-
sińska. Jak same mówią 
rynek nieruchomościami 
to specyficzna dziedzina, 
która zawsze cieszy się 
ogromnym zaintereso-
waniem. Na jakie oferty 
obecnie jest największy 
popyt i jaką pomoc mogą 
uzyskać klienci biura?

Proszę powiedzieć, 
od kiedy firma działa na 
rynku?

- Nasza firma Global Home 
Nieruchomości s.c. powstała 
1 października 2021 r. 

Jakie mają Panie do-
świadczenia w obrocie 
nieruchomościami?

- Obie wcześniej współ-
pracowałyśmy z innymi 
biurami pośrednictwa ob-
rotu nieruchomościami. 
Niedawno podjęłyśmy de-
cyzję o połączeniu naszych 
wcześniejszych doświadczeń 
w pośrednictwie i rozpoczę-
ciu własnej działalności w tej 
branży. Każde biuro nieru-
chomości ma inną strategię 
działania oraz specjalizuje się 
w różnych sektorach szeroko 
rozumianego pośrednictwa. 
Działalność w branży nieru-
chomości nie należy do naj-
łatwiejszych, ale jest  bardzo 
ciekawa, różnorodna i per-
spektywiczna. Obie lubimy 
kontakt z ludźmi i pomoc, 
a branża nieruchomości temu 
sprzyja.

Na czym polega wasze 
zadanie?

- Nasze biuro gwarantuje 
nie tylko jak najszybsze i naj-
korzystniejsze, ale przede 
wszystkim najbezpieczniejsze 
dla klienta doprowadzenie 
do transakcji. Oferujemy 
kompleksową i fachową ob-
sługę prawną, pomoc przy 
wyborze najlepszego kre-
dytu hipotecznego, wyszu-
kiwanie oraz wycenę nie-
ruchomości, analizę stanu 
prawnego oraz przygotowa-
nie do transakcji. Istotnym 
elementem naszego wsparcia 
jest obsługa organizacyjna 
przy przeprowadzaniu trans-

 Anna Nowicka (z lewej) i Joanna Olesińska prowadzą w Strzelinie biuro nieruchomości

„W obecnej sytuacji na rynku klient poszukujący domu, mieszkania lub lokalu ma utrudnione zadanie”

Nieruchomości to ich pasja
akcji i załatwianiu wszelkich 
formalności, jak również ne-
gocjowaniu oraz zawieraniu 
umów. Na życzenie klienta 
negocjujemy także umowy 
lub renegocjujemy warun-
ki zawartych już umów, aby 
bezpiecznie doprowadzić do 
finalizacji transakcji. W na-
szym biurze klient jest ob-
sługiwany kompleksowo, 
zgodnie z zasadami i pra-
wami etyki zawodowej. Sa-
tysfakcja klienta, szacunek 
do jego czasu i pieniędzy 
stanowią wartość nadrzęd-
ną w podejmowanych przez 
nas działaniach. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów współ-
pracujemy z instytucjami 
finansowymi, kancelariami 
notarialnymi oraz prawnymi, 
które pozwalają nam zapew-
nić znalezienie najlepszego 
źródła finansowania i ubez-
pieczenia nieruchomości, 
a także kompleksową opiekę 
prawną i obsługę notarialną.

Kto może zgłosić się do 
waszego biura?

- Naszymi klientami są 
głównie osoby, które chcą 
sprzedać lub zakupić nieru-
chomość. W obecnej sytuacji 

na rynku klient poszukujący 
domu, mieszkania lub loka-
lu ma utrudnione zadanie. 
Ciężko jest znaleźć ciekawą 
nieruchomość w atrakcyj-
nej cenie. Klient sprzedający 
coraz częściej docenia naszą 

pracę w kwestiach związa-
nych z profesjonalnym sze-
roko rozumianym przygoto-
waniem oferty i jej promocją. 
Coraz częściej pomagamy 
również w transakcjach do-
tyczących zamiany nierucho-

mości, a także bezpiecznym 
wynajmie.

Z jakiego obszaru ob-
sługujecie klientów?

- Nasze biuro mieści się 
w Strzelinie, więc głównie 
obsługujemy nieruchomości 
na terenie powiatu strzeliń-
skiego, ale także nierucho-
mości powiatu oławskiego 
i wrocławskiego. 

Jakie nieruchomości cie-
szą się obecnie najwięk-
szym zainteresowaniem? 

- Na podstawie analizy 
potrzeb zgłaszających się do 
nas klientów, największym 
zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania o powierzchni od 
45 do 55 m2. W kwestii loka-
lizacji zdecydowanie, jak do 
tej pory, wygrywają miasta.  

Jak oceniają Panie 
zainteresowanie nieru-
chomościami ze swojej 
perspektywy? 

- Rynek nieruchomości to 
specyficzna dziedzina, która 
zawsze cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Niesta-
bilna sytuacja podatkowa 
i inflacja spowodowały jej 
wyhamowanie, ale okazuje 

się, że sytuacja ta najmocniej 
dotknęła przede wszystkim 
deweloperów. Niewątpliwie 
wpływ na decyzje o zakupie 
mają również stale podno-
szone przez RPP stopy pro-
centowe, które wpływają na 
wzrost rat już uruchomio-
nych kredytów hipotecznych 
oraz ograniczają zdolność 
potencjalnym nabywcom 
nieruchomości. Jednakże te 
same czynniki, które utrud-
niają prowadzenie transakcji 
w nieruchomościach otwie-
rają zarazem „furtkę” dla 
klientów, którzy lokują swo-
je oszczędności inwestując 
w nieruchomości.

 
Co wyróżnia Panie na 

tle konkurencji i dlaczego 
to właśnie z usług waszej 
firmy warto skorzystać?

- Klient. Naszym głównym 
celem jest szeroko rozumiana 
pomoc w procesie sprzedaży, 
zakupu oraz najmu nierucho-
mości, w oparciu o szczegó-
łową analizę jego potrzeb. 
Dbamy przede wszystkim 
o bezpieczeństwo naszych 
klientów i całego procesu 
transakcyjnego.  Zapraszamy 
do współpracy!

Rozmawiał
Bartosz Ślusarz 
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Usprawni diagnozowanie w chorobach oczu  

Nowy sprzęt w poradni 
okulistycznej

 USG do badania gałki ocznej to nowy nabytek poradni okulistycz-
nej Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

Żądają utrzymania porodówki i przywrócenia zlikwidowanych oddziałów 

Chcą szpitala, 
a nie „umieralni” 
Już tysiące podpisów zebrano pod petycją dotyczącą 
szpitala, co najlepiej pokazuje, że mieszkańcom gminy 
Strzelin i powiatu strzelińskiego bardzo zależy na tym, 
aby ta placówka nadal służyła naszej społeczności. 

Przypomnijmy, że wnioskodawcami petycji, która wraz z licznymi podpisami 
trafi do władz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Ra-
deckiego we Wrocławiu,  są: burmistrz Dorota Pawnuk, samorządowcy z powiatu 
strzelińskiego oraz mieszkańcy Dolnego Śląska. 

Wnioskodawcy petycji żądają zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańcom Gminy Strzelin i Powiatu Strzelińskiego oraz wywiązania się 
przez USK z postanowień zawartej 1 stycznia 2021 r. umowy kupna – sprze-
daży Strzelińskiego Centrum Medycznego.

W petycji wyrażono głębokie zaniepokojenie konsekwentnym ograniczaniem działal-
ności medycznej w strzelińskiej placówce, w której zamknięto już oddział dziecięcy, zli-
kwidowano oddział chirurgiczny, a obecnie  rozważana jest całkowita likwidacja oddziału 
ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz ambulatorium chirurgicznego.  

Wnioskodawcy petycji przypominają, że władze USK złożyły gwarancję i za-
pewnienia o posiadaniu możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych 
do kontynuowania działalności medycznej w zakresie nie mniejszym niż realizo-
wało to wcześniej Strzelińskie Centrum Medyczne. Takie zobowiązanie potwier-
dzono w zawartym akcie notarialnym – umowie kupna-sprzedaży spółki „SCM”. 

„Dlatego nie możemy się godzić na  działania władz USK jednoznacz-
nie zmierzające do całkowitej likwidacji szpitala oraz przekształcenia 
go w placówkę zajmującą się m.in.  dochodową opieką paliatywną oraz 
w miejsce, do którego odsyłani są pacjenci w ostatnich stadiach choroby. Nie 
godzimy się z tym, aby strzeliński szpital był traktowany przez władze 
USK jako „umieralnia” dla pacjentów z Wrocławia i jego okolic. - Dlatego 
zwracamy się z petycją do władz USK im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu o respektowanie wcześniej przyjętych zobowiązań, przywró-
cenie  w strzelińskim szpitalu zlikwidowanych oddziałów oraz rezygnację 
z planów likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego, którego sprawne 
funkcjonowanie jest bardzo ważne dla  społeczności Dolnego Śląska”. 

W dalszej części petycji opisano szerzej działalność strzelińskiej porodówki i przy-
pomniano, że po pandemicznej przerwie i reaktywacji oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego, w strzelińskim szpitalu przyszło na świat już prawie 400 noworodków. 
Wspomniano również o tym, że wcześniej rodziło się tutaj rocznie ponad 600 dzieci.   

W petycji podkreślono, że strzelińska „porodówka” cieszy się wysoką renomą 
w regionie, a liczne pacjentki trafiają tutaj m.in. z okolicznych powiatów i z same-
go Wrocławia. Na oddziale ginekologiczno-położniczym pracuje młoda, świetnie 
wykwalifikowana kadra medyczna bardzo zaangażowana w swoją pracę, a niedaw-
no, przy wsparciu lokalnego biznesu, uruchomiono tutaj szkołę rodzenia.

Z petycji można się dowiedzieć, że codzienna praca strzelińskiej poradni 
ginekologiczno-położniczej (przy oddziale) to obsługa ok. 600 pacjentek, 
zarówno ciężarnych, jak i ginekologicznych (diagnostyka i leczenie na od-
dziale).  Na oddziale ginekologicznym  wprowadzono nowe formy zabiegów 
operacji takie jak: wypadania narządu rodnego, nietrzymania moczu, różne 
rodzaje laparoskopowych. 

Autorzy petycji argumentują, że Wrocław ma obecnie bardzo ograniczoną liczbę 
„porodówek”, a ich  możliwości są często niewystarczające wobec liczby ciężarnych 
pacjentek, co znacznie wydłuża czas oczekiwania  na zabiegi diagnostyczne, operacje 
oraz planowane cięcia cesarskie. A to sprawia, że strzeliński szpital jest istotny nie tylko 
dla mieszkańców powiatu, ale też całego dolnośląskiego systemu opieki zdrowotnej.

„Oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny spełniają funkcje za-
bezpieczającą dla mieszkanek gminy, okolicznych gmin i powiatów oraz w coraz 
większym stopniu dla mieszkanek Wrocławia w dziedzinach położniczych  (poro-
du) oraz zabiegów ginekologicznych.”.

Wnioskodawcy petycji zwracają uwagę na to, że brak oddziału chirurgicznego 
i ograniczenie funkcjonowania poradni chirurgicznej stanowią bezpośrednie za-
grożenie zdrowia i życia oraz nie stanowią zabezpieczenia oddziału ginekologicz-
nego, w wypadku ostrych stanów ginekologicznych oraz cięć cesarskich. 

W petycji przypomniano też, że gmina Strzelin od wielu lat mocno wspierała strzeliń-
ski szpital, nawet po przejęciu tej jednostki przez USK.  Przykładem tego jest m.in. zakup 
aparatu USG na oddział neonatologiczny oraz zestawu do histeroskopii diagnostycznej.

RED 

Przedstawiciele lokalnych władz robią w ostatnich dniach wszystko, żeby obronić poważnie zagro-
żony strzeliński szpital, a mocno zaangażowana w te działania jest m.in. burmistrz Dorota Pawnuk.

W tej niełatwej walce nasi samorządowcy 
sięgają po różne, czasem  niekonwencjonalne, 
sposoby i środki. 

Przykładem jest niedawny list szefowej gmi-
ny Strzelin  wystosowany do Pierwszej Damy 
RP- Agaty Kornhauser – Dudy, w którym bur-
mistrz prosi małżonkę głowy państwa o wspar-
cie w ratowaniu strzelińskiego szpitala.  

- Pozwalam sobie napisać do Pani ten 
list, jako do Żony Prezydenta naszego kra-
ju,  ale przede wszystkim jako do wrażli-
wej kobiety i  matki cudownej córki. Od 
2010 roku pełnię funkcję Burmistrza Mia-
sta i Gminy Strzelin. Początki mojej pracy 
na tym stanowisku nie były łatwe, gdyż 
zbiegły się z okresem ciąży z Łukaszem, 
którego urodziłam w naszym strzelińskim szpitalu. W tym samym, w którym urodził się w 2006 roku mój 
starszy syn, Mateusz. W tym samym, w którym od końca II wojny światowej urodziły się tysiące wspania-
łych Polek i Polaków – tak brzmią pierwsze zdania listu burmistrza do żony Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W dalszej części swojego listu szefowa naszej gminy opisuje szczegółowo obecną sytuację i działania właściciela 
strzelińskiego szpitala – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zmierzające do ograniczania działal-
ności tej jednostki. Dorota Pawnuk zwraca też uwagę, że te działania są rażąco sprzeczne z wcześniej podjętymi przez 
władze USK zobowiązaniami, zapisanymi zresztą w akcie notarialnym zakupu naszego szpitala.  

- Na oddziale ginekologiczno-położniczym w strzelińskim szpitalu rodziło się życie wielu pokoleń. Dla-
tego, że był blisko tej powiatowej Polski, blisko wsi i miasteczek. Dlatego, że zawsze pracowała tam oddana 
kadra. Dlatego, że było tam bezpiecznie. Jest to oddział zajmujący najwyższe miejsca wśród porodówek na 
Dolnym Śląsku, o wspaniałej opinii. Jest to oddział, który ktoś postanowił zlikwidować w bezduszny sposób, 
bez żadnej racjonalnej argumentacji i woli rozmowy. Bez uprzedzenia. Decyzja taka zostaje podjęta w mo-
mencie przyjęcia na teren powiatu strzelińskiego blisko tysiąca ukraińskich kobiet z dziećmi. Dlatego  zwra-
cam się do Pani z wielką prośbą i nadzieją, że nie pozwoli Pani na takie działanie. Działanie, które skazuje 
setki kobiet  z małych wsi i miasteczek na zagrożenie ich zdrowia i życia a także zabiera bezpieczeństwo 
pozostawiając jedynie strach o to co najcenniejsze- zdrowie i życie ich dzieci – pisze dalej Dorota Pawnuk. 

- Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy oraz ponad 40-tysięcznego powiatu jest dla nas bezcenne 
i zrobimy wszystko, aby o nie odpowiednio zadbać. Liczę, że będziemy mieć w tym wsparcie Pierwszej 
Damy Rzeczypospolitej Polskiej, o co z całego serca proszę – tak zakończyła swój list szefowa naszej gminy.

Jeśli ta prośba spotka się z odzewem i odpowiedzią Pierwszej Damy RP to na pewno wrócimy do tego tematu na 
łamach naszej gazety.

RED

Agata Kornahauser-Duda gościła kiedyś w Stowarzyszeniu św. Celestyna w Mikoszowie

Lokalni samorządowcy podejmują 
wiele działań na rzecz ocalenia strze-
lińskiego szpitala i zagrożonej likwidacją „porodówki”. W tę sponta-
niczną akcję chętnie włączyli się mieszkańcy, a przykładem tego jest 
niedawna inicjatywa szefowej gminy Strzelin skierowana do kobiet, 
które w ostatnich latach rodziły w strzelińskim szpitalu.

Dorota Pawnuk, na swoim profilu serwisu społecznościowego Facebook, 
poprosiła matki dzieci urodzonych w strzelińskim szpitalu o opisanie swoich 
doświadczeń oraz pomoc w akcji ratowania tej zagrożonej placówki. Ten apel 

Emilia Bojakowska
„W szpitalu w Strzelinie rodziłam dwukrotnie w latach 2020 i 2021. Oba porody odbyły się w sierpniu. Tu 

również ja i moi bracia przyszliśmy na świat, więc jest sentyment do tego miejsca. Pierwszy poród, mimo młodego 
wieku przebiegł bez problemu, położne i lekarze byli bardzo pomocni i człowiek czuł się zaopiekowany. Nie mam 
w sumie co więcej napisać o tym pobycie, gdyż ogólny stres zdziałał swoje... 

Za to drugi poród mogę i będę wspominać jako chyba ten najlepszy! Panie z Izby Przyjęć widząc, że akcja szyb-
ko postępuje starały się jak najlepiej potrafiły aby pomóc w tej trudnej sytuacji (chociaż miały utrudnione zadanie, 
ponieważ czekanie na wynik testu było tym najgorszym momentem). Panie położne były przemiłe, super pomocne 
i zniwelowały praktycznie do minimum pęknięcie po porodzie (za tylko jeden szew jestem im bardzo wdzięczna). 
Lekarze przy każdym obchodzie mówili jasno i wyraźnie co się dzieje, jak postępować dalej. Również zespół neo-
natologów: lekarze i pielęgniarki 
spisali się na medal! Panie pielę-
gniarki mimo iż wiedziały, że to 
moje drugie dziecko były zawsze 
obecne (czasami przychodziły do-
słownie po kilku sekundach od 
kiedy dziecko zaczęło płakać), 
za to z lekarzami można było 
poważnie pogadać, jak i pożarto-
wać (pozdrowienia od Torpedy dla 
Pana Doktora). Podczas drugiej 
ciąży dwukrotnie leżałam w in-
nym szpitalu na patologii ciąży 
i jedno mogę powiedzieć - nasz 
oddział jest dużo lepszy!”

Mama 3-letniej Basi
„Rodziłam w 2019 r. w Strzelinie i mam same 

miłe wspomnienia! Przekochane Panie położne, 
dzięki nim mam same miłe wspomnienia z porodu! 
Czułam się zaopiekowana, czułam wsparcie i wy-
rozumiałość Pań, a to wszystko w miłej i luźnej 
atmosferze. Z wielkim żalem dziś czytałam wiado-
mość o likwidacji oddziału, którym nasza Gmina 
może się chwalić i być dumna! Trzymam kciuki, 
żeby tak się nie stało!

Przesyłam zdjęcie małej Basi ze szpitala, w 2. 
dobie swojego życia”

Mama Nikodema urodzonego w Strzelinie 12.05.2022 r.
„Walczmy o szpital.  Osoby pracujące na oddziale położniczym to prawdziwe anioły! 

Panie pielęgniarki są do rany przyłóż. Zawsze były 
dla mnie miłe i pomocne, nie spotkałam nikogo, 
kto był dla mnie niemiły. Przychodziły i pomaga-
ły. Pani, która była ze mną na sali miała bar-
dzo ciężki poród i była wykończona, ale karmiła 
piersią, a panie przychodziły po to, żeby przewinąć 
dziecko i jej oddać, żeby mogła karmić je dalej. To 
był mój drugi poród. Pierwszy w innym szpitalu 
i mogę powiedzieć, że opieka w Strzelinie była bez 
porównania lepsza.”

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulato-
ryjnego w Strzelinie zakupił nowy sprzęt do 
poradni okulistycznej. Tym razem jest to ul-
trasonograf. Wysokiej klasy urządzenie firmy 
Quantel Medical kosztowało blisko 60 tys. zł, 
a środki pochodziły z budżetu PZLA. Sprzęt 
pomoże m.in. w diagnozowaniu zaćmy 
przedoperacyjnej, jak również kontrolowa-
niu stanu po zabiegu. Badanie USG jest bez-
bolesne i bezpieczne. Pacjentom na zamknię-
te powieki nakłada się niewielką ilość żelu, 
a następnie wykonuje badanie przy pomocy 
głowicy do USG. Obraz tkanek oka i oczo-
dołu lekarz obserwuje na ekranie monitora. 
Wcześniej pacjenci PZLA nie mieli możliwo-
ści wykonania takiego badania w strzelińskiej 
przychodni i byli zmuszeni jeździć do innych 
placówek medycznych.  

Warto dodać, że niedawno poradnie strze-
lińskiej przychodni, w tym okulistyczna, 
przeszły gruntowne remonty. Nowe gabinety 
i sprzęt poprawiają komfort zarówno wizyt 
w przychodni, jak i samych badań.

JO

Czy Pierwsza Dama RP pomoże?

Burmistrz liczy na wsparcie 

Odzew zaskoczył wszystkich Zgłosiło się kilkadziesiąt mam
spotkał się z natychmiastowym i bardzo szerokim odzewem. Zaledwie w kilka 
dni do szefowej naszej gminy napłynęły liczne odpowiedzi oraz zdjęcia dzieci, 
które przyszły na świat właśnie w Strzelinie. Warto podkreślić, że ogromna 
część tych wyjątkowych, osobistych świadectw jest bardzo pozytywna dla strze-
lińskiej „porodówki”, co tylko potwierdza, że cieszy się ona wysoką renomą 
i zaufaniem naszych pań.  

Poniżej publikujemy kilka wybranych opinii mam, których dzieci przyszły na 
świat w właśnie strzelińskim szpitalu.
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Żądają utrzymania porodówki i przywrócenia zlikwidowanych oddziałów 

Chcą szpitala, 
a nie „umieralni” 
Już tysiące podpisów zebrano pod petycją dotyczącą 
szpitala, co najlepiej pokazuje, że mieszkańcom gminy 
Strzelin i powiatu strzelińskiego bardzo zależy na tym, 
aby ta placówka nadal służyła naszej społeczności. 

Przypomnijmy, że wnioskodawcami petycji, która wraz z licznymi podpisami 
trafi do władz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Ra-
deckiego we Wrocławiu,  są: burmistrz Dorota Pawnuk, samorządowcy z powiatu 
strzelińskiego oraz mieszkańcy Dolnego Śląska. 

Wnioskodawcy petycji żądają zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańcom Gminy Strzelin i Powiatu Strzelińskiego oraz wywiązania się 
przez USK z postanowień zawartej 1 stycznia 2021 r. umowy kupna – sprze-
daży Strzelińskiego Centrum Medycznego.

W petycji wyrażono głębokie zaniepokojenie konsekwentnym ograniczaniem działal-
ności medycznej w strzelińskiej placówce, w której zamknięto już oddział dziecięcy, zli-
kwidowano oddział chirurgiczny, a obecnie  rozważana jest całkowita likwidacja oddziału 
ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz ambulatorium chirurgicznego.  

Wnioskodawcy petycji przypominają, że władze USK złożyły gwarancję i za-
pewnienia o posiadaniu możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych 
do kontynuowania działalności medycznej w zakresie nie mniejszym niż realizo-
wało to wcześniej Strzelińskie Centrum Medyczne. Takie zobowiązanie potwier-
dzono w zawartym akcie notarialnym – umowie kupna-sprzedaży spółki „SCM”. 

„Dlatego nie możemy się godzić na  działania władz USK jednoznacz-
nie zmierzające do całkowitej likwidacji szpitala oraz przekształcenia 
go w placówkę zajmującą się m.in.  dochodową opieką paliatywną oraz 
w miejsce, do którego odsyłani są pacjenci w ostatnich stadiach choroby. Nie 
godzimy się z tym, aby strzeliński szpital był traktowany przez władze 
USK jako „umieralnia” dla pacjentów z Wrocławia i jego okolic. - Dlatego 
zwracamy się z petycją do władz USK im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu o respektowanie wcześniej przyjętych zobowiązań, przywró-
cenie  w strzelińskim szpitalu zlikwidowanych oddziałów oraz rezygnację 
z planów likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego, którego sprawne 
funkcjonowanie jest bardzo ważne dla  społeczności Dolnego Śląska”. 

W dalszej części petycji opisano szerzej działalność strzelińskiej porodówki i przy-
pomniano, że po pandemicznej przerwie i reaktywacji oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego, w strzelińskim szpitalu przyszło na świat już prawie 400 noworodków. 
Wspomniano również o tym, że wcześniej rodziło się tutaj rocznie ponad 600 dzieci.   

W petycji podkreślono, że strzelińska „porodówka” cieszy się wysoką renomą 
w regionie, a liczne pacjentki trafiają tutaj m.in. z okolicznych powiatów i z same-
go Wrocławia. Na oddziale ginekologiczno-położniczym pracuje młoda, świetnie 
wykwalifikowana kadra medyczna bardzo zaangażowana w swoją pracę, a niedaw-
no, przy wsparciu lokalnego biznesu, uruchomiono tutaj szkołę rodzenia.

Z petycji można się dowiedzieć, że codzienna praca strzelińskiej poradni 
ginekologiczno-położniczej (przy oddziale) to obsługa ok. 600 pacjentek, 
zarówno ciężarnych, jak i ginekologicznych (diagnostyka i leczenie na od-
dziale).  Na oddziale ginekologicznym  wprowadzono nowe formy zabiegów 
operacji takie jak: wypadania narządu rodnego, nietrzymania moczu, różne 
rodzaje laparoskopowych. 

Autorzy petycji argumentują, że Wrocław ma obecnie bardzo ograniczoną liczbę 
„porodówek”, a ich  możliwości są często niewystarczające wobec liczby ciężarnych 
pacjentek, co znacznie wydłuża czas oczekiwania  na zabiegi diagnostyczne, operacje 
oraz planowane cięcia cesarskie. A to sprawia, że strzeliński szpital jest istotny nie tylko 
dla mieszkańców powiatu, ale też całego dolnośląskiego systemu opieki zdrowotnej.

„Oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny spełniają funkcje za-
bezpieczającą dla mieszkanek gminy, okolicznych gmin i powiatów oraz w coraz 
większym stopniu dla mieszkanek Wrocławia w dziedzinach położniczych  (poro-
du) oraz zabiegów ginekologicznych.”.

Wnioskodawcy petycji zwracają uwagę na to, że brak oddziału chirurgicznego 
i ograniczenie funkcjonowania poradni chirurgicznej stanowią bezpośrednie za-
grożenie zdrowia i życia oraz nie stanowią zabezpieczenia oddziału ginekologicz-
nego, w wypadku ostrych stanów ginekologicznych oraz cięć cesarskich. 

W petycji przypomniano też, że gmina Strzelin od wielu lat mocno wspierała strzeliń-
ski szpital, nawet po przejęciu tej jednostki przez USK.  Przykładem tego jest m.in. zakup 
aparatu USG na oddział neonatologiczny oraz zestawu do histeroskopii diagnostycznej.

RED 

Podczas VIII Dolnoślą-
skiego Kongresu Samo-
rządowego „Samorząd. 
Teraźniejszość – Przy-
szłość” nasi przedstawi-
ciele wyrazili niezado-
wolenie wobec planów 
likwidacji strzelińskiej 
porodówki. Jak do za-
rzutów ustosunkował się 
dyrektor Uniwersyteckie-
go Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu?

Samorządowcy z powia-
tu strzelińskiego uczestniczyli 
w czwartek, 19 maja w VIII 
Dolnośląskim Kongresie Samo-
rządowym „Samorząd. Teraź-
niejszość – Przyszłość”. Jeden 
z paneli dyskusyjnych dotyczył 
sytuacji dolnośląskiej służby 
zdrowia. Podczas kongresu nasi 
samorządowcy, w gronie któ-
rych byli m.in. burmistrz Dorota 
Pawnuk, starosta Anna Horo-
dyska, burmistrz Wiązowa Jerzy 
Krochmalny, wójt Przeworna 
Andrzej Łuczak, radni Rady 
Miejskiej Strzelina, demonstro-
wali niezadowolenie i zanie-
pokojenie planami likwidacji 
strzelińskiej porodówki przez 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu. Nasi przedsta-
wiciele pytali dyrektora USK we 
Wrocławiu Jakuba Berezowskie-
go m.in. o to, czy podtrzymuje 
decyzję odnośnie zamknięcia 
oddziałów ginekologiczno-po-
łożniczego i neonatologicznego 
w Strzelinie oraz o możliwość 

Samorządowcy z naszego terenu zademonstrowali niezadowolenie z planów zamknięcia porodówki w Strzelinie podczas VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego „Samorząd. Teraź-
niejszość – Przyszłość”

W piątek, 20 maja mieszkań-
cy Strzelina i powiatu pokazali 
zaangażowanie i wielką soli-
darność,  głośno protestując 
przeciwko planom likwidacji 
strzelińskiej porodówki. Pro-
test był oddolnym i społecz-
nym wyrazem zdecydowane-
go sprzeciwu mieszkańców 
i lokalnych samorządowców 
dla likwidacji oddziałów gi-
nekologiczno-położniczego 
i neonatologicznego. Liczni 
mieszkańcy, a zwłaszcza nasze 
mieszkanki, powiedzieli głośno 
„Nie" dla odbierania poczucia 
bezpieczeństwa, dyskryminacji 
i zagrożenia zdrowia i życia. 
Protestujący zebrali się przed 
budynkiem Aquaparku Gra-
nit, gdzie m.in. zbierane były 
podpisy pod petycją w obro-
nie „porodówki”. Protestem 
zainteresowały się nie tylko 
media lokalne, ale również 
regionalne. Pojawili się m.in. 
dziennikarze wrocławskiego 
oddziału Gazety Wyborczej, 

Usiądą do rozmów 
w sprawie szpitala Mają paść konkretne propozycje 

merytorycznych rozmów w tej 
kwestii. - Determinacja władz 
i społeczeństwa jest absolut-
nie zrozumiała. Rozumiemy 
te argumenty, ale trzeba też 
wziąć pod uwagę sytuację 
organizacyjną, kadrową 
i finansową szpitala – mó-
wił Berezowski. - Wysłaliśmy 
do państwa (samorządow-
ców – red) zaproszenie na 
spotkanie, które odbędzie 
się w ciągu dwóch najbliż-
szych tygodni. Przy okazji 
dodam, że żadna decyzja 
jeszcze nie została podję-
ta. Jesteśmy w stanie usiąść 
z państwem do stołu z kon-
kretnymi propozycjami doty-

czącymi przyszłości tej pla-
cówki, z których wybierzemy 
jedną. Myślę, że wspólnie 
będziemy mogli ten problem 
rozwiązać – dodał. 

W kolejnym numerze gazety 
opublikujemy szczegóły doty-
czące spotkania dyrekcji szpita-
la z samorządowcami z naszego 
terenu oraz przybliżymy zapro-
ponowane rozwiązania. W spra-
wie planów likwidacji poro-
dówki „Nowiny Strzelińskie” 
wysłały maila do rzecznika pra-
sowego wrocławskiego szpitala. 
Zadaliśmy szereg pytań, w tym 
o powody planowanej decyzji, 
niepewnej sytuacji kobiet, które 

w najbliższych miesiącach pla-
nują porody w Strzelinie, a tak-
że o szkołę rodzenia, która nie-
dawno rozpoczęła działalność 
w szpitalu. Publikujemy całość 
odpowiedzi, którą otrzymali-
śmy. - Żadne wiążące usta-
lenia nie padły w sprawie 
funkcjonowania oddziałów 
ginekologiczno-położnicze-
go i neonatologicznego szpi-
tala w Strzelinie. Panie, które 
w najbliższych tygodniach 
planowały poród w tej pla-
cówce mogą być spokojne. 
Zwracamy się z prośbą do 
samorządowców o zanie-
chanie działań protestacyj-
nych, ponieważ nie sprzy-

jają atmosferze rzeczowej 
rozmowy. Obecnie naszym 
wspólnym celem powinna 
być merytoryczna rozmowa, 
a nie społeczne eskalowanie 
konfliktu. W USK pracuje 
obecnie zespół, który anali-
zuje wszystkie możliwe sce-
nariusze dalszej działalności 
szpitala. Od dłuższego czasu 
borykamy się w Strzelinie 
z problemami organiza-
cyjno-finansowymi. W naj-
bliższym czasie spotkamy 
się z samorządowcami by 
przedstawić i omówić wypra-
cowane rozwiązania – napi-
sała rzecznik prasowy USK we 
Wrocławiu Monika Kowalska. 

Jakub Olejnik

Mieszkańcy stanęli w obronie oddziału ginekologiczno-położniczego

Ponad sto osób, w  tym grupa matek z  dziećmi i  kobiety w  ciąży, wzięło udział 
w proteście przeciwko likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego i neona-
tologicznego w strzelińskim szpitalu. Mieszkańcy wyrazili stanowcze „Nie” docie-
rającym sygnałom o  planach dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu, który jest właścicielem placówki medycznej.

Wielki protest 
przeciw likwidacji 

porodówkiTelewizji Wrocław. - Szpital 
jest nam bardzo potrzeb-
ny. Rodziłam dwójkę dzie-
ci w strzelińskim szpitalu 
i nie wyobrażam sobie, żeby 
miało tutaj zabraknąć tego 
oddziału – powiedziała dzien-
nikarzom TVP Wrocław Marta 
Rogalińska ze Strzelina. Grupa 
protestujących przemaszero-
wała przed budynek strzeliń-
skiego szpitala. Tam krótkie 
przemówienie wygłosiła m.in. 
burmistrz Strzelina Dorota 
Pawnuk, która podziękowała 
przybyłym za obecność i spo-
łeczny zryw w obronie „po-
rodówki”. - Oddział gineko-
logiczno-położniczy, który 
był prowadzony wcześniej 
przez Strzelińskie Centrum 
Medyczne, jak i ten nowy 
z inną kadrą ma bardzo do-
bre opinie, a poziom jest 
wysoki – zaznaczyła szefo-
wa gminy. Głos zabrała także  
Starosta Strzeliński Anna Ho-
rodyska, gdyż samorządowi 

powiatowemu również zależy 
na utrzymaniu tego potrzebne-
go oddziału. Podpisaną petycję 
w obronie „porodówki” prze-
kazano administracji strzeliń-
skiego oddziału szpitala USK. 
Warto zaznaczyć, że cały czas 
zbierane są podpisy pod kolej-
nymi petycjami, które znajdują 
się w wielu punktach w mie-

ście, m.in. Urzędzie Miasta 
i Gminy Strzelin (pok nr 20), 
a także w sołectwach. Zebra-
no już kilka tysięcy podpisów. 
To dobitnie  pokazuje że szpi-
tal jest bardzo ważny dla naszej 
społeczności. 

Dodajmy, że w akcji uczest-
niczyli również m.in. przedsta-
wiciele strzelińskiego przedsię-
biorstwa Xylem Lowara , którzy 
zawsze chętnie angażują się 
w życie lokalnej społeczności.

JO

Podczas protestu mieszkańcy chętnie podpisywali petycję w obronie oddziału ginekologiczno-położniczego w Strzelinie
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Cyfryzacja w SOK
Strzeliński Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie pn. 

„Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”. Celem pro-
gramu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży, szczególnie z obszarów wiejskich i małych ośrodków 
miejskich, mających utrudniony dostęp do Internetu. Jego 
realizacja pozwoli wyeliminować bariery, polegające na bra-
ku dostępu do nowoczesnego sprzętu, najnowocześniejszych 
technologii, a przede wszystkim – do wysokiej jakości szko-
leń, uzupełniających edukację szkolną i rozwijającą natural-
ne talenty w dziedzinach związanych z cyfryzacją. W ramach 
projektu pracownicy Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeszli 
szkolenie zakończone testem wiedzy, a jednostka otrzymała 
dwa tablety oraz laptop. 

Nabór pierwszej grupy uczestników już się zakończył, a cy-
kliczne zajęcia ruszyły 13 maja w sali konferencyjnej Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury. 

SOK

 Pierwsza grupa uczestników projektu już rozpoczęła zajęcia

W kwietniu odbyło się walne zebranie członków Strze-
lińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju. Na 
funkcję prezesa jednogłośnie wybrano Patrycję Dąbek, 
wiceprezesem został Jakub Stępień, a skarbnikiem Jo-
anna Franaszczuk. Przy tej okazji członkowie stowa-
rzyszenia dziękują poprzedniemu prezesowi Janowi 
Grynienko za trzy lata pełnienia funkcji, jednocześnie 
życząc nowemu zarządowi spokojnej i owocnej pracy. 

Nowa prezes od lat zajmuje się pisaniem wniosków, doku-
mentacją i rozliczeniami poszczególnych projektów, zatem 
działalność stowarzyszenia nie jest jej obca.  

Poniżej przedstawiamy informacje o zakończeniu re-
alizacji projektów grantowych.

Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju zakończy-
ło realizację czterech projektów grantowych, które zostały 
dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Gromnik. Projekty były realizowane we współ-
pracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miej-
ską i Gminną im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie oraz 
Urzędem Miasta i Gminy Strzelin. Granty dotyczyły promocji 
Gminy Strzelin. W ramach  wsparcia udało się wydać materia-
ły promocyjne dotyczące jednego z najważniejszych zabytków 
Strzelina – Rotundą św. Gotarda, album fotograficzny lokal-
nych fotografików i regionalistów, mapy z trasami rowerowy-
mi oraz grę planszową „Legendy Strzelina”. Całość dofinan-
sowania wyniosła: 34.623,00 zł. Wydane materiały zostały 
udostępnione w lokalnych szkołach (biblioteki szkolne), Cen-
trum Informacji Turystycznej, część została również przeka-
zana Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku w Strzelinie. Plik 
pdf  dotyczący Rotundy św. Gotarda oraz albumu fotograficz-
nego został umieszczony również na stronie www Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury (www.kulturastrzelin.pl), w zakładce 
informacja turystyczna. 

• PROJEKT „SPACEREM PO STRZELINIE…
ROTUNDA ŚW. GOTARDA”

Cel projektu: promocja obszaru Gminy Strzelin poprzez 
wydanie broszury informacyjnej, karty pocztowej oraz zakup 
notesów magnetycznych.

Broszura wydana w j. polskim oraz w j. angielskim.
Teksty w j. polskim przygotowane przez Członka Stowarzy-

szenia SSWR.

W skład nowego zarządu Strzelińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju wchodzą Patrycja Dąbek (przewodnicząca) na 
zdjęciu z kwiatami, Joanna Franaszczuk (skarbnik) oraz Jakub Stępień (wiceprezes)

Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
zrealizowało cztery projekty grantowe Wybrali nowy zarząd

Druk wykonany przez firmę: Drukar-
nia Euro-Druk Krzysztof  i Joanna Nie-
dziela z Pęcza.

Koszt całkowity: 6502,40 zł
Kwota grantu: 5862,00 zł
Wkład własny: 640,40 zł 
(wkład zapewniony przez SOK)

• PROJEKT „WYKONANIE 
ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO 

PREZENTUJĄCEGO HISTORYCZ-
NE, PRZYRODNICZE I KUL-

TURALNE WALORY OBSZARU 
ORAZ CIEKAWYCH LUDZI”

Cel projektu: promocja walorów 
obszaru poprzez wykonanie albumu 
fotograficznego prezentującego zdjęcia 
lokalnych pasjonatów fotografii i regio-
nalistów ziemi strzelińskiej.

Album wydany w j. polskim oraz w j. 
angielskim.

Teksty w j. polskim nadzorowane 
przez pracownika UMIG.

Druk wykonany przez firmę: Vega Studio Adv. Tomasz 
Müller z Kwidzyna.

Koszt całkowity: 12300,75 zł
Kwota grantu: 9793,00 zł
Wkład własny: 2507,75 zł (wkład zapewniony przez UMIG)

• PROJEKT „OPRACOWANIE I WYKONANIE 
DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMUJĄ-

CYCH I PREZENTUJĄCYCH WALORY OBSZARU, 
ATRAKCJE ORAZ BAZĘ TURYSTYCZNĄ”

Cel projektu: promocja obszaru poprzez opracowanie 
i wykonanie materiałów promujących lokalne walory związane 
z turystyką rowerową.

Mapy wydane w j. polskim oraz w j. angielskim.
Materiały do druku przygotowane przez pracownika UMIG.
Druk wykonany przez firmę: MAWI Małgorzata Jurewicz 

z Wrocławia.

Koszt całkowity: 9660,00 zł
Kwota grantu: 9563,00 zł
Wkład własny: 97,00 zł (wkład zapewniony przez UMIG)

• PROJEKT „GRA PLANSZOWA 
– LEGENDY STRZELINA”

Cel projektu: promocja obszaru poprzez wydanie gry plan-
szowej promującej walory lokalne.

Gra wydana w j. polskim.
Materiały do gry przygotowane przez dyrektora Biblioteki 

Miejskiej i Gminnej w Strzelinie.
Projekt gry wykonany przez: Jarosław Motała AdHero Pro-

jektowanie graficzne – Wierzbno.
Druk gry przygotowany przez firmę: Gabi s.c. z Zamościa.

Koszt całkowity: 9500,00 zł
Kwota grantu: 9405,00 zł
Wkład własny: 95,00 zł 
(wkład zapewniony przez dyrektora biblioteki)

SOK

Strzeliński Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie pn: 

„10 lat współpracy Libchavy-Strzelin”, 

który jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Gla-
censis w  ramach Funduszu Mikroprojektów w  Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A  Republika 
Czeska-Polska 2014-2020.

Głównym Beneficjentem mikroprojektu jest Strzeliński Ośrodek Kultury.

Partnerem mikroprojektu jest Gmina Libchavy.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002231.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie wzajemnej kultury i zwyczajów, mentalności miesz-
kańców oraz promocja obu obszarów.
W ramach projektu po obu stronach zostanie zorganizowane spotkanie: w mieście Libchavy we wrześniu 
2022 roku, natomiast w Strzelinie w październiku 2022 roku.
W Strzelinie planowana jest konferencja związana z historią obu miast, ich atrakcjami turystycznymi oraz 
mająca charakter podsumowania 10 lat współpracy. W ramach wydarzenia odbędzie się również prezenta-
cja Kół Gospodyń Wiejskich (miejsce realizacji: świetlica wiejska w Gęsińcu).
W  Gminie Libchavy planowane są zawody sportowe, spotkania o  charakterze kulturalnym oraz występ 
Strzelińskiej Orkiestry Dętej.
W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne (rozdawane uczestnikom podczas wydarzeń) 
oraz zostanie wydana publikacja stanowiąca podsumowanie wieloletniej współpracy między gminami 
oraz promująca oba obszary. Publikacja zostanie wydana w trzech językach: polskim, czeskim i angielskim.

SOK
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Z tego miejsca zapraszam 
do odkrycia pewnego ogrodu. 
Takiego, w którym każdy 
z nas jest ogrodnikiem.  To 
jedna z moich ulubionych me-
tafor w Terapii Akceptacji 
i Zaangażowania. Dotyczy 
pielęgnowania swoich wartości, 
projektowania własnego życia, 
zaangażowania w działania, 
w zgodzie z tym, co w nas żywe. 

Na początek spróbujmy 
przyjrzeć się, po co nam w ogó-
le ogrody oraz jakie zadania 
ma do wykonania ogrodnik. 
Funkcji ogrodów mamy przy-

Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwo-
ju Osobistego zachęca do pielęgnowania 
swoich wartości i życia

Każdy wyjdzie z własną karykaturą
We wtorek, 31 maja o godzinie 18:00 w Miejskiej i Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Strzelinie odbędzie się wyjątkowe spotkanie autorskie po-
łączone z wystawą karykatur i rysowaniem karykatur obecnych na spotkaniu 
gości. Szymon Wróbel, autor „Humorem i (U)śmiechem” opowie nieco więcej 
o prawdopodobnie najpoważniejszej książce o humorze, jaka do tej pory po-
wstała, natomiast Szymon Teluk będzie wykonywał karykatury. Zaznaczmy, że 
książka składa się  z wyjątkowych wywiadów, przeplatanych kultowymi żarta-
mi i zapomnianymi słowami pomnikowych mentorów. W książce znajdziemy 
barwne i często zaskakujące historie niezwykłych postaci, których na różny 
sposób łączy humor i (u)śmiech np. profesora Jana Miodka, Anny Dymnej, 
Abelarda Gizy, Krzysztofa Wielickiego, Krzysztofa Skiby, Jacka Fedorowicza, 
Joanny Kołaczkowskiej, Artura Andrusa. 

Wystawę karykatur będzie można zobaczyć już przed spotkaniem. 
RED

„Las w słoiku”, teatrzyk i wiele innych atrakcji…

Aktywnie świętowali przez tydzień
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przeprowadzony między 8 a 15 maja obfitował 
w strzelińskiej bibliotece w wiele ciekawych wydarzeń. 

Świętowanie rozpoczęto od warsztatów z tkania, które dla grupy z Powiatowego Ośrodka Wsparcia poprowadziła Ania 
Grzesiowska. W czasie dwóch spotkań (6 i 13 maja) uczestnicy wykonali oryginalne kolorowe makatki. - To nie jedyne 
warsztaty, które zaproponowaliśmy w Tygodniu Bibliotek. Razem z czytelniczkami stworzyłyśmy także „Las 
w słoiku”, a z grupą z placówki opiekuńczo-wychowawczej piękne zakładki metodą decoupage – relacjonuje 
bibliotekarka Iwona Błahuta. Był to też czas pierwszych spotkań z legendami o Strzelinie w formie teatrzyku kamishibai. 
Przez kolejne dni bibliotekę odwiedzały grupy przedszkolne, 
młodzież ze Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie oraz 
dzieci i rodzice, którzy brali udział w spotkaniach otwartych. 
Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali i oglądali historii m.in. 
„O stworze z komina w Gościęcicach”, o „Tajemniczym po-
koju w pałacu w Kondratowicach” czy „Legendy o strzale”. 
Duże zainteresowanie budził sam teatrzyk. Również prowa-
dzone warsztaty, dopasowane zarówno do wieku odbiorców 
oraz przedstawianej legendy, wyzwalały w dzieciach, młodzie-
ży, a nawet w dorosłych twórcze działanie. Młodsze dzieci ko-
lorowały wydrukowane smoki, nieco starsze robiły zakładki 
w kształcie klucza, herby Strzelina z masy solnej, czy też smoki 
ze starych płyt CD i papierowych kółek. Było przy tym sporo 
uśmiechu i zadowolenia z efektów pracy. 

- Rodzi-
cei dzieci mieli 
też okazję po 
raz pierwszy za-
grać wspólnie 
w grę planszo-
wą „Szlakiem 
strzelińskich 
legend”. Oka-
zało się, że jest 
to dobry sposób 
na integrację 
pokoleń – twier-
dzi bibliotekarka 
Lidia Widelska. 
Jednym słowem, 
był to czas nie 
tylko dobrej 
zabawy, ale 
i wzbogacania 
wiedzy o nowe 
informacje.

RED
Zajęcia, szczególnie najmłodszym uczestnikom, sprawiały sporo frajdy

Gra planszowa „Szlakiem Strzelińskich Legend” cieszyła się sporym zainteresowaniem

Kącik psychologiczny – praca nad sobąW ogrodzie życia
Wiosna w pełni. Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Ogrody, parki, 
polany i lasy zachwycają kolorami, zapachem. Natura otula nas cie-
płym powiewem wiatru, dodaje energii promieniami słońca, orzeź-
wia wiosennym deszczem. Jej bogactwo jest nieocenione.

najmniej kilka - wytwarzamy 
pożywienie: warzywa, owoce; 
pielęgnujemy kwiaty i krzewy, 
które będą zachwycać pięknem. 
Sadzimy drzewa, dające przy-
jemny cień, często będące sym-
bolem. Do ogrodu zapraszamy 
gości, ale również cieszymy się 
ciszą i odgłosami natury. Spore 
wyzwanie czeka na ogrodnika, 
twórcę całego przedsięwzięcia. 
Ogrodnik pracuje zgodnie z cy-
klami natury, sadzi rośliny, 
zbiera plony, pielęgnuje, przy-
cina, obserwuje, zasięga rad, 
szuka inspiracji, odpoczywa… 

Tworząc swój ogród, spodzie-
wamy się, że nasza praca przy-
niesie zamierzone efekty. Jest 
to naturalna reakcja. Jednak 
w ogrodzie mogą pojawić się 
nieproszone zwierzęta i szkod-
niki, które będą niszczyć lub 
innymi słowy sabotować ciężką 
pracę i wysiłek ogrodnika. Czy 
robią to celowo? Niekoniecznie, 
raczej taka jest ich natura. Czę-
ścią natury są również warunki 
atmosferyczne, jak to mówią - 
czasem słońce, czasem deszcz. 
Jest tak wiele czynników, któ-
re mają wpływ na nasz ogród, 

ale jednym z ważniejszych jest 
postawa i doświadczenie ogrod-
nika. A doświadczenie nie 
pojawia się samo - wymaga wy-
siłku, zaangażowania, obser-
wacji, pielęgnowania, działa-
nia. W całkiem płynny sposób 
przenieśmy metaforę ogrodu na 

nasze życie. Każdy z nas jest 
ogrodnikiem, twórcą swojego 
życia. Nasze wartości są jak 
rośliny - sadzimy i pielęgnu-
jemy to, co jest nam potrzebne 
i atrakcyjne. W ogrodzie, czyli 
w życiu jest czas i miejsce na 
wszystko - na pracę, odpoczy-
nek, radość, ale też na wysiłek 
i zaangażowanie. Zbierzemy 
to, co zasiejemy. Tak jak w ży-
ciu - można porównać nasze 
myśli do zasianych ziaren. Od 
myśli przechodzimy do słów, 
od słów do czynów. Codzienne 
czynności tworzą nasze nawy-
ki. W końcu nawyki prze-
kształcają się w los. 

Kiedy zanurzam się w meta-
forę ogrodu, czuję w niej ogrom-
ne bogactwo, tysiące możliwości. 
Tak jak w naturze, tak ży-
ciu… Zachęcam do tego, aby 

na chwilę się zatrzymać i przyj-
rzeć własnemu ogrodowi życia. 
Czy wygląda tak, jak chcemy? 
Czy jest coś, co należy w nim 
przesadzić, zmienić, a coś in-
nego nadal pielęgnować? Czy 
reorganizacja ogrodu będzie 
jednorazową akcją, czy raczej 
procesem wymagającym czasu 
i zaangażowania trwającego 
wiele sezonów? Czego będzie-
my potrzebować? Czy w swo-
im ogrodzie damy radę zrobić 
wszystko sami, czy będzie po-
trzebna porada specjalisty, po-
moc fachowca?

Pozostawiam Państwa 
z tymi pytaniami i kończąc 
poetyckim akcentem,  zachę-
cam gorąco - „Pamietajcie 
o ogrodach”.

Katarzyna Gdula

Telewizja w strzelińskiej bibliotece 
W poniedziałek, 9 maja 

strzelińską bibliotekę od-
wiedziła Telewizja TVP 3 
Wrocław. Redaktorka pro-
gramu AgroFakty Jadwiga 
Jarzębowicz zainteresowała 
się działalnością biblioteki 
promującą lokalnych twór-
ców, artystów, rzemieślników 
i pasjonatów, którzy dzielą się  
wiedzą, talentem i umiejętno-
ściami. Autorski projekt Katarzyny Jurek, pracownicy strzelińskiej biblioteki, 
pod nazwą: „Lokalnie i z pasją” uznała za bardzo ciekawy pomysł na współ-
pracę z lokalną społecznością. - Jego realizacja prowadzona jest poprzez 
warsztaty, spotkania i projekty edukacyjno-animacyjne wykorzystujące 
potencjał kulturowy mieszkańców. Nasze działania skierowane są do 
różnych grup społecznych, z uwzględnieniem ich szczególnych po-
trzeb – powiedziała Katarzyna Jurek. Redaktor odwiedziła bibliotekę w trakcie 
trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Podczas warsztatów tworzenia 
„Lasu w słoiku” przeprowadziła sondę wśród uczestników spotkania. Jej zain-
teresowanie wzbudziły też zbiory regionalne poświęcone naszemu powiatowi, 
a zwłaszcza wydania albumowe autorstwa dyrektora biblioteki Tomasza Du-
szyńskiego i Moniki Łukasik-Duszyńskiej. 

Następnie Katarzyna Jurek z redaktor Jarzębowicz pojechały na nagranie 
odcinka specjalnego AgroFaktów z lokalnymi twórcami. Informacji o swojej 
działalności udzieliły Monika Fabiś z Kazanowa i Agata Warpas z Gęsińca.

Z racji obszernego materiału nagranie podzielono na dwie części, które miały 
emisję 15 i 22 maja na antenie TVP 3 Wrocław o godzinie 10:40 (relację wciąż 
są do obejrzenia na stronie internetowej TVP 3 Wrocław). - Dziękuję wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszym projekcie i podzielili się pasjami, być 
może motywując innych do działania – zakończyła Katarzyna Jurek.

RED

Dziennikarze Telewizji Wrocław odwiedzili strzelińską bibliotekę 
w trakcie warsztatów tworzenia „Lasu w słoiku”
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„Poczuj Chemię do Na-
uki” - pod takim tytułem 
w  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 5 w  Strze-
linie odbył się Festiwal 
Nauki wraz z  Mobilnym 
Planetarium. 

W piątek, 13 maja w „Piąt-
ce” uczniowie klas 4-8 wzięli 
udział w pokazach przyrod-
niczych, warsztatach nauko-
wych, zajęciach laboratoryj-
nych, Mobilnym Planetarium 
odbywających się  w ramach 
Festiwalu Nauki. Zajęcia 
przeprowadziło Centrum 
Edukacji. Festiwal oficjal-

Kilkugodzinne zajęcia obfitowały w sporą ilość przeprowadzanych doświadczeń Podczas Festiwalu Nauki widać było, że uczniom bardzo podoba się taka forma edukacji

Gmina Strzelin kolejny raz przystąpiła do „Ogólnopolskie-
go programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022.” 
Przypomnijmy, że program skierowany jest do uczniów 7 i 8 
klas szkół podstawowych. Biorą w nim udział wszystkie gmin-
ne placówki. Cel programu to przede wszystkim poznanie 
skutecznych działań profilaktycznych w walce z czerniakiem, 
umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, a także 
możliwość przekazywania zdobytej wiedzy. Do końca marca 
wzięło w nim udział łącznie nieco ponad 250 uczniów, reali-
zując materiał i zagadnienia związane z profilaktyką czerniaka 

Pomoc łączy pokolenia
We wtorek, 17 maja w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 4 w Strzelinie odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Szkolne Koło Wolontariatu ze studentami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Jego celem była integracja międzypokoleniowa, wzajemna inspi-
racja w niesieniu pomocy potrzebującym oraz wymiana doświad-
czeń. Spotkanie rozpoczęła  dyrektor Alicja Porada, która przy-
witała gości oraz zaprosiła do wspólnego obejrzenia prezentacji 
ukazującej działania wolontariuszy w bieżącym roku szkolnym. 
Koło Wolontariatu tworzą osoby wrażliwe na potrzeby innych, 
kreatywne i zaangażowane w działania. Uczniowie brali udział 
m.in. w akcjach ogólnopolskich jak Szlachetna Paczka, czy Góra 
Grosza, oraz lokalnych: zbiórka karmy dla zwierząt, zakrętek dla 
podopiecznych Stowarzyszenia Świętego Celestyna oraz Hospi-
cjum Domowego „Nadzieja”, pieniężnych i rzeczowych na rzecz 
ofiar wojny w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywają-
cych w naszej gminie. 

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesław Dusza wyraził 
uznanie dla działań wolontariuszy oraz przybliżył im profil dzia-
łalności stowarzyszenia. Okazało się, że studenci uniwersytetu to 
również wolontariusze, ponieważ w działalności wspierają wiele 
akcji charytatywnych. Następnie seniorzy podzielili się z uczniami 
szkolnymi wspomnieniami. Wolontariusze odwdzięczyli się go-
ściom zajęciami w pracowni komputerowej pod hasłem; „Mul-
timedia ułatwiają życie”, podczas których seniorzy uczyli się, jak 
skutecznie wykorzystywać komputer oraz aplikacje telefoniczne 
w codziennym życiu.

Wizyta gości była również okazją do podziękowania za całorocz-
ną pracę i wręczenia pamiątkowych dyplomów wolontariuszom. 

Wolontariusze wraz z dyrekcją oraz opiekunkami SKW  wy-
rażają ogromną wdzięczność studentom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku za przyjęcie zaproszenia i wspaniale spędzony czas.

RED 

Oksana Zatwardnicka z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie to bardzo 
zdolna uczennica. Na swoim 
koncie ma mnóstwo osiągnięć 
w różnego rodzaju konkur-
sach, zarówno na szczeblu po-
wiatowym, wojewódzkim, jak 
i krajowym. Można do nich 
zaliczyć m.in. tytuły laureat-
ki dolnośląskich konkursów 
„zDolny Ślązak” z historii, 
języka polskiego, matematy-
ki, biologii, geografii, chemii 
(finalistka), a także zdoby-
cie I miejsca w Powiatowym 
Konkursie Matematycznym 
zarówno w ubiegłym roku 
szkolnym, jak i bieżącym. 
W kwietniu doszło kolejne, 
bardzo prestiżowe, wyróżnie-
nie. Oksana zdobyła I miejsce 
w III Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Literatury i Języka 
Polskiego dla szkół podsta-
wowych. Dla ósmoklasistki ta 

Oksana Zatwardnicka, uczennica PSP nr 5 w Strzelinie, jest wielokrotną laureatką konkursu 
zDolny Ślązak

Członkowie Szkolnego Koło Wolontariatu przeprowadzili zajęcia komputerowe dla studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczennica 
PSP nr 5
z ogólnopolskimi 
zwycięstwami 

Wszechstronnie uzdolniona
Jest laureatką wielu konkursów zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim, jak i krajowym. Do długiej listy osiągnięć Oksany Zatwardnickiej, uczennicy 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie, doszło ostatnio zwycięstwo w II 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

wygrana stanowi największą 
wartość. - Z tym konkursem 
wiązało się bardzo dużo 
pracy, jednak była to rów-
nież ciekawa przygoda – za-
czyna Oksana Zatwardnicka. 
- Najbardziej stresująca, 
zwłaszcza w finale, była dla 
mnie część ustna. Do kon-
kursu przygotowywałam się 
z nauczycielką języka pol-
skiego, panią Grażyną Sie-
mieńską. Jestem jej bardzo 
wdzięczna za pomoc, gdyż 
bez niej nie udałoby mi się 
osiągnąć takiego sukcesu. 
Nie spodziewałam się, że 
osiągnę tak wysoki wynik. 
Gdy otworzyłam plik z wy-
nikami i zobaczyłam na sa-
mej górze moje nazwisko, 
nie mogłam w to uwierzyć 
– dodaje. Oksana nie ma pro-
blemów z przyswajaniem wie-

dzy zarówno z przedmiotów 
humanistycznych, jak i ści-
słych, co mogą potwierdzić 
nie tylko osiągnięcia w kon-
kursach, ale również wysokie 
oceny. - Raczej nie mam 
trudności ze zrozumieniem 
danego tematu. Sporo uczę 
się w domu, jednak bardzo 
dużo zapamiętuję też z lek-
cji. Rzadko „wkuwam” wia-
domości na pamięć, wolę 
je zrozumieć i szukać sko-
jarzeń oraz sposobów na 
ich zapamiętanie. Używam 
logiki, nawet przy przed-
miotach humanistycznych. 
Lubię też robić notatki gra-
ficzne, które ułatwiają mi 
zapamiętywanie – przyznaje 
uczennica. W tym roku Oksa-
na kończy szkołę podstawo-
wą. Uczennica nie ma jeszcze 
sprecyzowanych planów doty-

czących dalszej edukacji. - Nie 
wiem jeszcze dokładnie, do 
jakiej szkoły średniej pój-
dę. Od jakiegoś czasu za-
stanawiam się również nad 
nauką w domu, w ramach 
edukacji domowej. System 
szkolny sprawia, że tracę 
bardzo dużo czasu. Myślę, 
że o wiele więcej nauczyła-
bym się sama w domu. Po 
powrocie ze szkoły często 
mam tyle nauki, że czuję 
się bardzo przemęczona. 
Chciałabym mieć też więcej 
czasu dla siebie – podkreśla. 
Marzeniem nastolatki jest na-
pisanie w przyszłości książki. 
Chciałaby również mieć wie-
lodzietną rodzinę. Życzymy 
więc Oksanie spełnienia ma-
rzeń i kolejnych edukacyjnych 
osiągnięć.

Jakub Olejnik

MA OGRANICZYĆ ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY
na 18 godzinach lekcyjnych. Natomiast od kwietnia do końca 
czerwca zostało zaplanowanych jeszcze 5 godzin lekcyjnych 
dla ponad 280 uczniów. Każdy z nauczycieli prowadzących 
zajęcia został wyposażony w konspekt zajęć, a także materiały 
pomocnicze, m.in. plakaty i ulotki. 

Udział w programie to przede wszystkim inwestycja w edu-
kację i działania profilaktyczne, które pozwolą na ograniczenie 
zachorowalności na nowotwory, zmianę sposobu stylu życia 
dzieci i młodzieży, a także podniesienie kompetencji prozdro-
wotnych wśród uczniów szkół podstawowych. 

RED

Festiwal nauki 
w „Piątce” Eksperymenty i doświadczenia

nie otworzył wiceburmistrz 
Strzelina Mariusz Kunysz. 
Sześciogodzinne zajęcia zor-
ganizowane zostały dzięki 
realizacji szkolnego projektu 
pn. „Wyższe kompetencje 
uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Strzelinie” 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską  z Europej-
skiego Fundusz Społeczne-
go. Tematyka zajęć to mię-
dzy innymi: „Magia 
ognia, czyli ogniste 
eksperymenty”, „Po-
tęga Elektryczności, 
czyli energia pod napię-
ciem”, „Humanarium, 

czyli tajemnice naszego cia-
ła”, „Ciecz nienewtonowska, 
czyli między cieczą a ciałem 
stałym”, Smok(g) straszliwy, 
czyli CO2 zmienia klimat”. 
Uczniowie uczestniczący 
w różnorodnych spotkaniach 
projektowych sami również 
przygotowali eksperymenty 
i doświadczenia, które zapre-
zentowali pozostałym, dzieląc 
się wiedzą i doświadczeniem 
zdobytym podczas zajęć roz-

wijających, wspomagających 
i specjalistycznych. Zamie-
niali również energię mecha-
niczną (mięśni własnych nóg) 
na energię elektryczną pod-
czas jazdy na Energorowerze.

Warto wspomnieć, że or-
ganizatorem Festiwalu Nauki 
a zarazem szkolnym koordy-
natorem projektu była Helena 
Kasperkiewicz.

RED
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W piątek, 29 kwietnia spo-
łeczność szkolna PSP nr 5 
w Strzelinie obchodziła ju-
bileusz 35-lecia powstania 
placówki. W pięknie udeko-
rowanej sali gości serdecznie 
przywitała dyrektor Grażyna 
Ziółkowska wraz z wicedy-
rektorami - Sylwią Koper-
ską i Heleną Kasperkiewicz. 
Wśród przybyłych byli 
przedstawiciele Urzędu Mia-
sta i Gminy Strzelin na czele 
z burmistrz Dorotą Pawnuk, 
dyrektorzy  zaprzyjaźnio-
nych placówek oświatowych, 
emerytowani dyrektorzy i na-
uczyciele, absolwenci, rodzi-
ce, uczniowie oraz wszyscy 
pracownicy szkoły. Dosto-
jeństwa uroczystości dodawał 
poczet sztandarowy.

Dyrektor szkoły w krótkim 
przemówieniu przypomniała 
historię placówki oraz wspo-
mniała swoich poprzedni-
ków. Minutą ciszy uczczo-
no pracowników, którzy od 
nas odeszli. Następnie głos 
zabrała burmistrz Dorota 
Pawnuk, która podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do rozwoju szkoły, two-
rząc wspólnie pozytywną, ro-
dzinną atmosferę, sprzyjającą 
właściwemu wychowaniu, 
edukacji i kształtowaniu mło-
dego pokolenia. Przemawiali 
także zaproszeni goście, gra-
tulując wysokiego poziomu 
nauczania, różnorodnych 
inicjatyw i życząc kolejnych 
sukcesów dydaktycznych. 

Grudzień 1986 roku. Trwają gorączkowe prace przy zakończeniu 
rozbudowy budynku, który ma służyć szkole podstawowej. Czas na-
gli. Oby zdążyć do pierwszego dzwonka, dyrektor szkoły, Mieczysław 
Czujewicz i jego zastępczyni Krystyna Mach, gromadzą grono pedagogów 
i innych pracowników. Wszyscy dwoją się i troją, aby nowy i pusty budy-
nek wyposażyć tak, by w szkole było miło i przytulnie. 14 grudnia zbie-
ra się gromada dzieci i zaczyna się nauka. I tak to się zaczęło, szkoła 
się rozwijała i piękniała, uczniów było w niej coraz więcej.

Mija dekada. Dyrektorem zostaje Genowefa Gabryelska, a jej za-
stępcami są: Jadwiga Szmigielska, a po jej odejściu na emeryturę Barbara 
Kiesz. To dzięki dyrektor Gabryelskiej w 1996 r. patronem szkoły 
zostaje Bolko I Świdnicki, założyciel Strzelina. Szkoła otrzymuje 
sztandar, powstaje hymn. Polonistka Małgorzata Ratajczak pisze sło-
wa, a nauczycielka muzyki Krystyna Drzewiecka komponuje muzykę.

Szkoła dzięki nauczycielkom klas I – III zyskuje ceremoniał rycerski 
pasowania na ucznia – rycerza, a Barbara Jankowska – szkolna pedagog 
jest twórcą niepowtarzalnych i zapadających w pamięć widowisk, które nie 

Oferty można 
składać 

do 7 czerwca 

200 tys. zł 
na półkolonie 

i letni 
wypoczynek 
Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Strzelin ogłosiła otwar-
ty konkurs ofert dla orga-
nizacji pozarządowych na 
wsparcie finansowe pół-
kolonii lub wyjazdowego 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży. Przy-
pomnijmy, że uczestnika-
mi mogą być dzieci oraz 
młodzież – zamieszkali 
na terenie gminy Strzelin, 
a w szczególności: 

a) z rodzin wychowujących 
troje lub więcej dzieci, 
żyjących w trudnych wa-
runkach materialnych
b) wychowywane przez 
jedno z rodziców
c) w rodzinie, w której wy-
stępuje niepełnosprawność
d) pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych (np. z pro-
blemem alkoholowym, 
przemocy w rodzinie).

Gmina Strzelin przezna-
czy łącznie 200 tys. zł na 
wsparcie organizacji po-
zarządowych. Oferty na-
leży składać do wtorku, 7 
czerwca do godziny 17:30 
w Biurze Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie, przy 
ul. Ząbkowicka 11 lub wy-
słać pocztą (decyduje data 
wpływu). Szczegółowych 
informacji na temat kon-
kursu udzielają pracownicy 
Zespołu ds. Sportu, Kultu-
ry, Zdrowia i Komunika-
cji Społecznej (pok. nr 29 
UMiG w Strzelinie, tel. 71 
39 21 971 wew. 110 i 135).

RED

Trzy dekady w pigułce
tracąc z oczu współczesności przenoszą w czasy Bolka I Świdnickiego.

W 1999 r. dyrektor Genowefa Gabryelska rozpoczyna wymianę 
młodzieży polsko–niemieckiej. To umożliwia spotkania oraz współpracę 
młodych Polaków i Niemców, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną 
ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi. Spotkania orga-
nizują Irena Woźnicka i Krzysztof  Szczegielniak. Ze strony niemieckiej 
współpracę prowadzi Josef  Moehlenkamp.

Z inicjatywy dyrektor Gabryelskiej powstaje tradycja nadawania 
przez szkołę tytułu honorowego członka Społeczności Szkolnej. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: Bogusław Polanin, Ks. Jan Tympalski, Jerzy 
Woźnicki, Alina Skorupska, Josef  Moehlenkamp, Irena Statkiewicz, 
Arjen de Schutter, Małgorzata Mnich, Bogdan Szychowiak. Tytuł ten 
jest nadawany kolejnym osobom do dzisiaj.

Koniec lat dziewięćdziesiątych i to reforma oświatowa. Powstają gimnazja, 

a szkoła podstawowa zmienia się na 6–letnią.
Jest 2007  r. dyrektorem „Piątki”, jak się okazało na kolejne 10 

lat, zostaje Małgorzata Ratajczak. Wspólnie z wicedyrektor Heleną 
Kasperkiewicz realizują wiele ważnych projektów ogólnopolskich doty-
czących szczególnie ekologii i natury. Olbrzymim wyzwaniem przekutym 
na sukces jest udział szkoły w międzynarodowym projekcie Europejski 
Szlak Historyczny.

Mija kolejna dekada. Jest 2017 r. Dyrektorem szkoły zostaje Graży-
na Ziółkowska, a wicedyrektorami  Helena Kasperkiewicz i Sylwia Ko-
perska. Dyrekcja i szkoła muszą sprostać kolejnej reformie. Wygasają 
gimnazja, a szkoła podstawowa znów staje się ośmioklasową. Placówka 
pracuje teraz w dwóch budynkach. Strzelińska „Piątka” przejmuje pod 
swoje skrzydła nauczycieli i uczniów klas drugich i trzecich z Gimna-
zjum nr 1 im. Armii Krajowej. Uczniowie szkoły angażują się w liczne 
akcje charytatywne. Biorą udział w kolejnych projektach - Olbrzymim 
sukcesem jest udział w Międzynarodowym projekcie „Power”. 

RED

Wyjątkowy jubileusz „Piątki”

Uczą i wychowują już od 35 lat
To była niewątpliwie niezapomniana uroczystość dla społeczności Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Strzelinie. Święto z okazji 35-lecia powstania placówki było nie tylko okazją do 
podziękowań, ale także do sentymentalnej podróży w przeszłość. 

Tradycją szkoły jest 
nadawanie podczas jubile-
uszowych akademii tytu-
łu Honorowego Członka 
Społeczności Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 
w Strzelinie. Z okazji 35-le-
cia taki tytuł otrzymały: 
Agata Jas – wieloletnia 
Przewodnicząca Rady Ro-
dziców oraz Leokadia Paw-
liszak – współorganizator-
ka Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego „Orto-
grafek” oraz Powiatowego 
Konkursu Polonistycznego.

Jubileuszową akademię pro-
wadzili uczniowie siódmych 
klas. W montażu słowno – 
muzycznym przypomniano 
najważniejsze  fakty z historii 
szkoły przygotowane przez 
Krystynę Krzysztofczyk do 
scenariusza Grażyny Sie-
mieńskiej i Ireny Woźnickiej. 
O oprawę muzyczną zadbali 
Katarzyna i Łukasz Stopowie. 

Nie zabrakło też słod-
kiego akcentu – jubileuszo-
wego tortu, ufundowanego 
przez Radę Rodziców, który 
mogli skosztować uczestni-
cy uroczystości.

Po uroczystej akademii za-
proszeni goście mogli zwie-

dzić szkołę i obejrzeć przy-
gotowane na tę okoliczność 
materiały. Aby ułatwić go-
ściom podróż sentymentalną 
w przeszłość, przygotowano 
ekspozycje zdjęć, gazetki 
i wystawę. Szczególnym po-
wodzeniem wśród zwiedzają-
cych cieszyły się stare kroniki 
szkolne, a także pamiątkowe 
zdjęcia klas z wychowawca-
mi. Wielu wzruszeń i rado-
ści dostarczało przekładanie 
kart starych kronik, oglądanie 
zdjęć koleżanek i kolegów 
z klasy, wycieczek, odczyty-
wanie wpisów w kronice.   

Święto stało się również 
okazją do zaprezen-
towania osiągnięć 
uczniów. Ściany szko-
ły zdobiły dyplomy, 
medale i puchary uzy-
skane przez uczniów 
w minionych latach 
oraz te zdobywane 
obecnie. Zaprezento-
wano również prace 
utalentowanych pla-
stycznie dzieci. 

Za pośrednictwem 
„Nowin Strzeliń-
skich” nauczyciele, 
pracownicy i ucznio-
wie szkoły pragną 

W programie obchodów znalazł się również muzyczny akcent
Podczas akademii uczniowie wystąpili w strojach nawiązujących do 
czasów patrona szkoły

podziękować wszystkim 
uczestnikom uroczysto-
ści jubileuszowych za 

Dostojeństwa uroczystości dodawał poczet sztandarowy

szczere życzenia i pamięć 
o szkole, nie tylko z okazji 
jubileuszu.

RED

Wręczenie kwiatów to najlepszy sposób składania podziękowań za długoletnią misję 
edukacyjną
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W poniedziałek, 2 maja przed Strzelińskim Ośrodkiem Kultury 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk z Dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwią Korczyńską wręczały 
darmowe flagi mieszkańcom. Z tej możliwości skorzystało wiele 
osób. Flaga jest symbolem, który jednoczy Polaków, dając świa-
dectwo naszej przynależności narodowej. Jest symbolem polskiej 
państwowości. Towarzyszy nam zarówno w wydarzeniach wyjąt-
kowo podniosłych, jak i dramatycznych, ale także wszędzie tam, 
gdzie Polacy pragną wyrazić łączność z polską wspólnotą. Biało-
-czerwone barwy, obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego są 
symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. O muzyczny aranż wyda-
rzenia zadbali: Jacek Kramarz i Krzysztof  Wyka, a w sali konfe-
rencyjnej na parterze odbywały się warsztaty patriotyczne przygo-
towane przez Katarzynę Żurawińską i Danutę Białkowską. 

SOK  Wydarzeniu towarzyszył akcent muzyczny przygotowany przez Jacka Kramarza i Krzysztofa Wykę

Oni byli tu pierwsi 
W poniedziałek, 16 maja 

w godzinach 9:00, 10:00, 
11:00 i 12:00 w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury można 
było obejrzeć projekcję 
filmu pt. „Oni byli tu 
pierwsi” z okazji powrotu 
ziemi strzelińskiej do Polski. 
Film przedstawia relację 
osób, które po zakończeniu 
II wojny światowej przybyły 
do Strzelina. Była to bardzo 
ciekawa propozycja i okazja dla uczniów szkół z terenu gminy Strze-
lin do zapoznania się z historią naszego miasta. Oprócz projekcji 
filmu, w holu dostępna była wystawa zdjęć, upamiętniająca tamten 
czas, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Trzy 
dni później o godzinie 18:00 odbyła się dodatkowa projekcja filmu, 
aby skorzystać mógł każdy zainteresowany. 

SOK

W holu ośrodka można było zobaczyć wystawę 
zdjęć dotyczących powrotu ziemi strzelińskiej do 
Polski

77 lat temu Strzelin 
powrócił w granice Polski

Strzeliński samorząd pamięta o ważnych datach i wydarze-
niach z lokalnej historii. W poniedziałek, 16 maja przedstawi-
ciele magistratu uczcili 77. rocznicę powrotu Strzelina w gra-
nice Polski. Zgodnie z lokalną tradycją kwiaty pod obeliskiem 
przy ul. Mickiewicza złożyła burmistrz Dorota Pawnuk, której 
towarzyszył sekretarz Kazimierz Nahajło. Przypomnijmy, że 
dokładnie 77 lat temu - 16 maja 1945 roku zniszczony wojną 
Strzelin ponownie wrócił w granice Polski, i został oficjalnie 
przejęty przez polską administrację. To właśnie w tym dniu Sta-
rosta Strzeliński i zarazem Pełnomocnik Rządu Polskiego - Jan 
Nowakowski przejął od radzieckich władz wojskowych admini-
strowanie miastem i powiatem strzelińskim. 

RED

Przedstawiciele strzelińskiego samorządu złożyli kwiaty pod obeliskiem przy ul. Mickiewi-
cza w Strzelinie

Stowarzyszenie Św. 
Celestyna z Mikoszowa 
świętowało w maju 
kolejny jubileusz. Ta 
niezwykła i bardzo po-
żyteczna organizacja 
niesie wszechstronną 
pomoc od 31 lat, roz-
wijając się w imponu-
jącym tempie. 

Obchody rocznicowe od-
były się w piątek, 20 maja. 
Uroczystość rozpoczęto od 
tradycyjnej mszy dziękczyn-
nej, której przewodniczył 
Biskup Pomocniczy Wro-
cławski Ks. Jacek Kiciński. 
Duchowny nie krył ogrom-
nego szacunku dla wspania-
łej i wieloletniej działalno-
ści stowarzyszenia, którego 
dokonania są niezwykle ce-
nione w całej Archidiecezji 
Wrocławskiej. Nastrojową 
i wyjątkową oprawę mu-
zyczno-wokalną mszy tra-
dycyjnie zapewnił chór sto-

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań, prezentów i kwiatów

Tradycyjne rozdawanie flag państwowych cieszyło się sporym zainteresowaniem

Flagi dla mieszkańców 

Jubileusz niezwykłej 
organizacji Działają ponad trzy dekady  

warzyszenia – „Celestynki".
Po mszy, w budynku 

warsztatów terapii zajęciowej, 
odbyła się część oficjalna, 
podczas której składano ży-
czenia i gratulacje. W gronie 
oficjalnych gości byli m.in. 
przedstawiciele władz gminy 
Strzelin - burmistrz Dorota 

Pawnuk oraz zastępca Ma-
riusz Kunysz. Szefowa gminy 
przekazała zarządowi sto-
warzyszenia list gratulacyjny 
oraz niespodziankę - prome-
sę potwierdzającą dofinanso-
wanie cyklicznej akcji stowa-
rzyszenia - Sportowej Soboty 
ze św. Celestynem. 

Nasi reprezen-
tanci przekazali też 
drzewko - złoto-
kap, które zostanie 
posadzone i będzie 
pięknie kwitnąć na 
terenach zielonych 
stowarzyszenia. 

Dodajmy, że pod-
czas uroczystości 
uroczyście odsło-
nięto i poświęcono 
tablicę upamiętnia-
jącą św. Jana Pawła 
II, którą zamon-
towano w murach 
budynku WTZ. 
W wydarzeniu 
uczestniczyli liczni 
przyjaciele i sympa-

tycy mikoszowskiego stowa-
rzyszenia. Nie zabrakło m.in. 
przedstawicieli lokalnych 
samorządów, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, a także Posła 
na Sejm RP - Jacka Świata.

RED
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W Strzelinie tradycyj-
nie uczczono kolejną, 231. 
rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. W progra-
mie lokalnych obchodów 
tego ważnego państwo-
wego święta nie zabrakło 
tradycyjnej mszy za Ojczy-
znę oraz świeckiej części 
pod Pomnikiem Żołnierza 
Polskiego. W świętowaniu 
kolejnej rocznicy uchwa-
lenia pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie konsty-
tucji wzięły udział liczne 
delegacje reprezentujące: 
samorządy, instytucje, szko-
ły, stowarzyszenia, służby 
mundurowe oraz partie po-
lityczne. Oprawę zapewniła 
tradycyjnie Strzelińska Or-
kiestra Dęta, a pod pomni-
kiem wygłosiła przemówie-
nie - główna organizatorka 
obchodów burmistrz Do-
rota Pawnuk. Nad bezpie-
czeństwem kolumny, która 
przemaszerowała spod ko-
ścioła pod pomnik, czuwali 
strażnicy miejscy i nasi poli-
cjanci. Pod pomnikiem sta-
wiły się liczne poczty sztan-
darowe, a wartę honorową 
pełnili harcerze.

Druga część obchodów 
tego święta przeniosła się 
do Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury. W sali widowi-
skowej odbył się darmowy 
koncert patriotyczny w ra-
mach obchodów święta 
Konstytucji. Na scenie wy-
stąpili: Husynianki, Chór 
Staromiejski, Chór „Triole” 
z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kuropatniku 
oraz Elżbieta Sterniczuk. 
W holu SOK można było 
podziwiać wystawę przy-

 Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego delegacje złożyły kwiaty

Patriotyczny koncert 
i tradycyjna msza Pierwsza w Europie i druga na świecie

gotowaną przez członków 
Stowarzyszenia św. Cele-
styna z Mikoszowa. Licznie 

zgromadzona publiczność 
z uwagą wysłuchała kon-
certu, a podczas występu 

„Trioli” wspólnie odśpie-
wano Rotę. 

SOK



Nr 5(92) 26 maja 2022

20

Zabrzmiały znane utwory
W czwartek, 28 kwietnia w sali widowiskowej Strzeliń-

skiego Ośrodka Kultury odbył się koncert grupy The Polish 
Tenors. Na scenie 
pojawili się: Łukasz 
Ratajczak, Piotr 
Pastuszka i Patry-
cy Hauke. Artyści 
wykonali znane na 
całym świecie utwory, 
a licznie zgromadzona 
publiczność wspoma-
gała tenorów, śpiewa-
jąc razem z nimi. 

SOK
 Koncert zgromadził sporą widownię

Łukasz Ratajczak, Piotr Pastuszka i Patrycy Hauke zaprezentowali znane na całym świecie utwory

Młody, ambitny 
strzeliński zespół mu-
zyczny powstał dwa 
lata temu. W Grand 
Blue grają obecnie 
cztery osoby, ale ka-
pela szuka kolejnych 
członków. Na swoim 
koncie mają już kilka 
występów, a obecnie 
rozpoczynają inten-
sywną pracę nad wła-
snym repertuarem.

Zespół Grand 
Blue należy do Im-
presariatu działają-
cego w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury 
jako jeden z pięciu 
zespołów. W składzie 
zespołu znajdują się: Lena 
Wlazłowska – wokal, tek-
sty, akompaniament, Kamil 
Czechowski – gitara, Adam 
Kaczmarek – perkusja, Jakub 
Statkiewicz – pomysłodawca, 
założyciel, prowadzący, me-
nedżer. Najnowszym nabyt-
kiem Grand Blue jest pocho-
dzący z Sobótki basista Jakub 
Kasiuk. Zespół funkcjonuje 
od 2 lat, a od 1,5 roku w skła-
dzie z Leną, Kamilem i Ada-
mem - W ostatnim czasie 
poszukiwaliśmy basisty 
i miesiąc temu dołączył do 
nas Kuba – przyznaje Jakub 

Zespół Grand Blue ma już za sobą kilka występów na lokalnej scenie

Jazzowa uczta 
W czwartek, 12 maja w sali widowiskowej Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury gościliśmy prawdziwych miłośników jazzu. 
Na scenie pojawiła się czołówka tego gatunku muzyki. Heart 
Beats w składzie: Mateusz Pałka, Szymon Mika i Grzegorz 
Pałka oraz Franciszek Pospieszalski Trio w składzie: Fran-
ciszek Raczkowski, Peter Somos i Franciszek Pospieszalski 
z gościnnym udziałem Jakuba Kurka. W holu SOK znajdował 
się gramofon, z którego wydobywały się jazzowe dźwięki, co 
wypełniło przerwę pomiędzy koncertami. Wydarzenie trwało 
niespełna trzy godziny. 

SOK

Dla przybyłych na koncert widzów było to niewątpliwie wyjątkowe muzyczne widowisko

Noc Muzeów w Strzelińskim Ośrodku Kultury
W środę, 18 maja Strzeliński Ośrodek Kultury zor-

ganizował Noc Muzeów. Bogaty program wydarzeń 
przyciągnął sporą grupę odbiorców. Już od rana w holu 
SOK można było podziwiać wystawę fotograficzną 
„Bliskość natury”, która będzie dostępna do 10 czerw-
ca. Po południu rozpoczęła się Rodzinna Gra Tereno-
wa oraz warsztaty dla dzieci z kustoszem i malarzem 
Bogusławem Szychowiakiem. Ten dzień był wyjątkowy 
również dla Strzelińskiego Teatru Grot, który wraz 
z Teatrem Stajni Metamorficznej wystawił spektakl pt. 
„Anatomia Rzeczy Martwych”. Na scenie pojawiły się 
nasze debiutantki: Kata-
rzyna Witek, Maria Górska 
i Irmina Król oraz znani 
już nam przedstawiciele 
Teatru Stajni Metamorficz-
nej Tamara Yelchaninova 
i Jacek Wilantewicz, którzy 
na co dzień prowadzą próby 
Strzelińskiego Teatru Grot. 
Była to kolejna edycja Strze-
lińskiej Nocy Muzeów i co 
prawda, w Strzelinie mu-
zeum żadnego nie ma, ale 
nie przeszkadza to w krze-
wieniu kultury i wyrażania 
artyzmu we wszelakich 
możliwych formach. 

SOK
Rodzinna gra terenowa okazała się ciekawą inicjatywą

 Wydarzenie z okazji Nocy Muzeów cieszyło się zainteresowaniem

Strzeliński Teatr Grot z Teatrem Stajni Metamorficznej wystawił spektakl pt. „Anatomia Rzeczy Martwych”

Rosną w siłę i chcą stawiać mocno na autorską twórczość 

Rock w kolorze Blue

Statkiewicz. -  Jednak nie 
zamykamy się na konkret-
ną ilość członków – zazna-
cza. Kto może dołączyć do 
grupy? - Zapraszamy chęt-
ne osoby do współpracy. 
Można przyjść na próbę, 
zgłosić się do mnie lub 
do kogoś z zespołu. Nato-
miast na pewno nie poszu-
kujemy wokalistów. Mamy 
Lenę. Jej pozycja jest nie-
zachwiana i nie widzimy 
potrzeby, aby dołączał do 
nas kolejny głos – rozwija 
temat założyciel zespołu.

Grand Blue gra cięższe 
brzmienia rockowe. Głów-

nie są to covery, jednak ze-
spół intensywnie pracuje 
nad własnym repertuarem 
i ma gotowe już dwa utwory, 
a niedługo skończy pracę nad 
trzecim. - Gramy aktualnie 
kawałki grunge’owe, cały 
czas się jeszcze ukierunko-
wujemy. Próbujemy tego, 
w czym czujemy się do-
brze, a obecnie są to grun-
ge’owe brzmienia. Nasze 
dwie piosenki to „All our 
mistakes” oraz „Empty 
carriages”. A wśród cove-
rów gramy utwory takich 
zespołów jak m.in.  Skunk 
Anansie, Audioslave, The 

Neighbourhood, The 
Pretty Reckless, Fan-
tastic Negrito – opo-
wiada wokalistka Lena 
Wlazłowska.

Na Facebooku 
Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultur można obej-
rzeć koncert Grand 
Blue, do czego zachę-
camy. - Nie mamy 
profesjonalnie na-
granych naszych wy-
stępów, ale będzie-
my chcieli to zrobić  
w niedalekiej przy-
szłości – zaznacza 
Lena. 

W ostatnim czasie 
kapelę mogliśmy zo-

baczyć m.in. na koncercie 
antywojennym, a najbliższy 
występ planowany jest na 
początku wakacji. Zespół do 
tego czasu zamierza stwo-
rzyć minimum 5 własnych 
utworów. - Doszedł do nas 
basista. Każdy członek ze-
społu ma wpływ na nasz 
styl, daje nowy impuls. Zo-
baczymy, co się wydarzy. 
Zadanie będzie trudniej-
sze, w momencie kiedy po-
stawiliśmy na własną twór-
czość – podsumowuje Jakub 
Statkiewicz.

Bartosz Ślusarz 
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W połowie maja odbyła się piesza wędrówka 
spod Strzelińskiego Ośrodka Kultury na wieżę 
ciśnień. Licznie zgromadzona grupa harcerzy, 
dzieci oraz dorosłych mieszkańców ruszyła do 
celu, tworząc długą kolumnę. Gdy grupa dotarła na wieżę 
ciśnień, pracownicy Strzelińskiego Ośrodka Kultury rozpali-

Na zakończenie wycieczki uczestnicy usiedli przy ogniskuMaszerująca grupa tworzyła długą kolumnę

Rodzinnie 
na rowerach

Pod koniec kwietnia w Parku Miejskim 
w Strzelinie odbyła się kolejna edycja Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego „Rowelove” 
zorganizowanego przez Strzelińskie Cen-
trum Sportowo-Edukacyjne. Trasa rozcią-
gała się przez 15 km i wiodła ze Strzelina, 
przez Gęsiniec, Dębniki, Biały Kościół, 
Nowolesie i powrót do Białego Kościo-
ła. Pogoda na aktywny początek majówki 
dopisała, a więc i frekwencja również była 
dobra. Rajd otworzył prezes SCSE Tomasz 
Charowski, a strzeliński magistrat aktywnie 
reprezentował wiceburmistrz Mariusz Kunysz. Warto zaznaczyć, że dzięki uprzejmości ks. Janusza Prejznera rowerzyści mogli 
uczestniczyć w odsłonięciu obrazu Matki Bożej Różańcowej, który został uratowany przed zniszczeniem podczas II wojny 
światowej i przeniesiony z Komarna, pod Lwowem, na Ukrainie, do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu. Na 
mecie w Białym Kościele uczestnicy spędzili miło czas przy ognisku oraz animacjach sportowych dla dzieci. Imprezę zabezpie-
czała strzelińska policja i straż miejska, a jeden z strażników miejskich wziął aktywny udział w zmaganiach. 

RED

Rajd cieszył się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród rodzin

Może ocalić życie…

Na singletracki 
tylko w kasku
Na naszych singletrackach, zwłaszcza w week-
endy, robi się całkiem tłoczno, dlatego korzy-
stając z  tych ścieżek pamiętajmy nie tylko 
o dobrej zabawie, ale również o innych użyt-
kownikach i bezpieczeństwie.

Debiutującym na Singletrackach Wzgórz Strzelińskich, 
a także stałym bywalcom naszych „singli” przypominamy, że 
korzystając z tych tras należy bezwzględnie przestrzegać regu-
laminu. A jeden z jego zapisów jasno precyzuje, że na single-
trackach obowiązują kaski.

Respektowanie tego przepisu jest niezwykle ważne, bo kask 
może ochronić zdrowie, a nawet ocalić życie. Jazda na rowe-
rze, jak każda aktywność fizyczna, oprócz satysfakcji i przy-
jemności wiąże się z ryzykiem kontuzji, dlatego warto zrobić 
wszystko, aby ustrzec się problemów. 

Gmina Strzelin oraz członkowie lokalnego stowarzyszenia 
STS Extreme starają się, aby singletracki były zawsze odpo-
wiednio przygotowane, ale bezpieczeństwo użytkowników za-
leży w największym stopniu od ich rozwagi i wyobraźni. 

Oczywiście zachęcamy również do tego, aby kasków używać 
nie tylko na singletrackach, ale także podczas każdej rowero-
wej aktywności na leśnych oraz szosowych trasach. 

RED

Korzystając z singletracków warto zadbać o bezpieczeństwo (fot. profil FB STS Extreme)

Wiedzą wiele o Australii  
W poniedziałek, 16 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych. W tegorocznej edycji uczestnicy klas 6 i 7 zmagali się z pytaniami dotyczącymi Australii. Nie należały one do 
najłatwiejszych, a wśród zagadnień były m.in. te dotyczące odkrywcy Australii, a także kuchni rdzennych mieszkańców tego fascy-
nującego kontynentu. W uroczystym zakończeniu konkursu wzięła udział m.in. burmistrz Dorota Pawnuk, która pogratulowała 
wszystkim uczestnikom bogatej wiedzy.  W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich gminnych szkół, a także reprezentanci 
placówki z Wawrzyszowa. Najlepsi okazali się: Adam Rabenda, Marta Kuriata (oboje PSP nr 5 w Strzelinie) oraz Szymon Bisikie-
wicz (PSP nr 4 w Strzelinie). Konkurs objęty był honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz Starosty Strze-
lińskiego. Atrakcyjne nagrody zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Strzelinie, Gminę Strzelin, Magdalenę Walenczak 
de Moor, Radę Rodziców PSP w Kuropatniku. Koordynatorem konkursu była nauczycielka PSP w Kuropatniku Joanna Geroń.

RED

Oto laureaci IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Wędrówka na wieżę ciśnień
li ognisko i wszyscy smażyli kiełbaski. Nie zabrakło również 
muzyki na żywo oraz elektronicznej. Wszyscy dobrze się bawi-
li, tańcząc w rytm macareny, czy belgijki. Jednym z elementów 

wycieczki było zwiedzanie ogólnodostępnej 
wieży wraz z tarasem widokowym. Była to 
pierwsza w tym sezonie letnim piesza wę-
drówka, ale z pewnością nie ostatnia. Strze-

liński Ośrodek Kultury ma w planach jeszcze wiele takich wy-
cieczek, a organizatorzy liczą na podobną frekwencję. 

SOK
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W poszczególnych wy-
daniach gazety prezen-
tujemy stowarzyszenia 
działające na naszym 
terenie. Od niedawna 
w Strzelinie funkcjonuje 
nowy klub siatkówki 
plażowej UKS Sunrise. 
Z trenerem Dawidem 
Rydzewskim rozmawiali-
śmy m.in. o tym, dlaczego 
warto postawić właśnie 
na tę dyscyplinę sportu 
oraz kto może wziąć 
udział w treningach.

Klub UKS Sunrise działa od 
ok. pół roku. Obecnie prowa-
dzi treningi głównie dla dzieci 
i młodzieży, ale w planach są 
jeszcze zajęcia dla dorosłych. 
- Treningi odbywają się we 
wtorki i czwartki. We wtorki 
trenujemy od godziny 15:30 
do 19:00 - z podziałem na 
młodsze dzieci i młodzież, 
a w czwartki od 15:30 do 
17:30. Zajęcia odbywają się 
na boiskach przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Strzelinie 
– opowiada Dawid Rydzewski. 
- Poza sezonem będziemy 
trenować w hali. Będą to też 
treningi nakierowane na siat-
kówkę plażową oraz ćwicze-
nia na siłowni - prewencyjne 
i przygotowujące do sezonu 
plażowego - wyjaśnia.

Obecnie do klubu należy ok. 
20 osób. Ilość rośnie z trenin-

Majówkowy turniej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele cieszył się sporym zainteresowaniem (zdj. z profilu facebooko-
wego UKS Sunrise)

Trenerem klubu UKS Sunrise jest Dawid Rydzewski

W Strzelinie rozwija się 
siatkówka plażowa Słońce, piasek turnieje i ciekawe miejsca

gu na trening i jak zapewnia 
trener, każdy może się nauczyć 
grać w siatkówkę na piasku. 
- Obecnie głównie dzieci 
i młodzież. Jesteśmy otwarci 
na założenie grupy dla se-
niorów, wszystkich chętnie 
przyjmiemy. Każdy może 
spróbować. Trzeba mieć 
przede wszystkim chęci, 
żeby się poruszać, pograć, 
a całej reszty jesteśmy w sta-
nie nauczyć – zachęca trener. 

Zapisanie do klubu nie wią-
żę się z kosztami, a głównym 
celem jest przede wszystkim 
przyjemność z uprawiania spor-
tu i grania w siatkówkę. - Nie 
nastawiamy się na wyniki. 
Bardziej chcemy postawić na 
ruch, rekreację, przyjemność 
i organizowanie własnych 
turniejów, na które będą 
przyjeżdżały drużyny. Ewen-
tualnie będziemy startować 
w mniejszych lokalnych tur-
niejach – opisuje Rydzewski.

Swoje możliwości można 
sprawdzić biorąc udział w tur-
niejach organizowanych przez 
UKS Sunrise. Tego lata, w po-
rozumieniu ze Strzelińskim 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjnym, klub planuje przepro-
wadzić serię zawodów, co 2-3 
tygodnie na terenie Ośrodka 
Wypoczynku Świątecznego 
„Nad Stawami” w Białym Ko-
ściele. Pierwszym tego typu 
wydarzeniem były zmagania 

zorganizowane w majów-
kę. - Frekwencją byłem 
pozytywnie zaskoczony. 
Mieliśmy pełne obłożenie, 
a były zespoły, które dopy-
tywały się o wolne miejsca. 
Łącznie w turnieju wzięło 
udział ok. 100 osób przez 
cały majówkowy weekend 
– wspomina. Łącznie roze-
grano trzy turnieje wyłaniając 
Królów i Królowe Plaży Sun-
rise. Poniżej prezentujemy 
wyniki. 

Królowa Plaży:
1. Agnieszka Sitko & Natalia Semeniaka
2. Paulina Sobolewska & Agnieszka Januszko
3. Karolina Grochalska & Zuza Wilk 

Król Plaży:
1. Andrzej Kwapiński & Dominik Płużka 
wspólnie z Mateusz Bury & Paweł Malicki
3. Bartłomiej Gilewicz & Maciek Matyjasek

Król i Królowa Mixt:
1. Wiktoria Raba & Mateusz Płaneta 
2. Marika Olejniczak & Piotr Woźniak
3. Agnieszka Grajewska & Łukasz Borkowski

Zainteresowanie treningami 
i turniejami jest bardzo duże, 
ale nie ma się czemu dziwić, 
gdyż siatkówka plażowa to 
sama przyjemność. – Słońce 
i piasek to jedne z atutów. 
Poza tym drużyny są tylko 
dwuosobowe, więc zawod-
nicy mają dużo kontaktu 
z piłką i udział w każdej ak-
cji – zarówno w ataku, jak 
i obronie. Intensywne trenin-
gi poprawiają kondycję. Do 

tego zawody rozgrywane są 
często w bardzo ciekawych 
miejscach, np. u nas w Bia-
łym Kościele. Zachęcam do 
śledzenia naszej strony in-
ternetowej www.ukssunrise.
pl oraz profilu na Facebo-
oku Sunrise Beach Volley-
ball, gdzie można znaleźć 
wszystkie dane kontakto-
we  i informacje dotyczące 
zgłoszeń. Mamy możliwości 
tworzenia nowych grup – za-
chęca trener Dawid Rydzewski.

Bartosz Ślusarz 

Przepłynęli łącznie ponad 200 km
Po pandemicznej przerwie w  Aquaparku Granit w  Strzelinie odbył się VII 
12-Godzinny Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2020.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji w naszym aquaparku 
w nocy z 21 na 22 maja przepłynęli łącznie ponad 200 km. Naj-
młodszą uczestniczką była Julia Wiatrowska, która pokonała 8250 
m, zaś najmłodszym uczestnikiem Mikołaj Cygal, który przepłynął 
10500 m. Najstarszym uczestnikiem maratonu nie tylko w naszej 
pływalni, ale także wśród zawodników w całej Polsce był nasz VIP 
- Super Senior, 93-letni Juliusz Kubisz, który ukończył pływanie 
z wynikiem 4050 m.

Najliczniejszą rodziną byli państwo Cygal - Katarzyna, Łukasz 
i Mikołaj, którzy łącznie przepłynęli ponad 30 km. Wśród zwycięz-
ców, na podium uplasowali się kolejno: I miejsce - Tomasz Kali-
nowski 26 200 m, II - Magdalena Bumbul 25 000 m, III - Agnieszka 
Balcerzak 20 150 m.

Z doskonałym wynikiem zakończyła udział w maratonie rów-
nież nasza sekcja pływacka Aqua Masters. Łącznie młodzież i do-
rośli pokonali 82 600 m. Strzelińska ekipa wystartowała w składzie: 
Julia Wiatrowska 8250 m, Milena Mroczko 4200 m, Mikołaj Cygal 
10500 m, Anna Wiatrowska 6000 m, Aleksandra Kaczmarek 10950 
m, Katarzyna Cygal 10450 m, Wojciech Mroczko 12000 m, Krzysz-
tof  Kaczmarek 10000 m, Łukasz Cygal 10250 m.

RED
Najstarszym zawodnikiem był 93-letni Juliusz Kubisz, który 
przepłynął 4050 m
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Katarzyna Musiałowska 
wróciła ze zgrupowania 
reprezentacji Polski 
do 16 lat w piłce noż-
nej. Polki zwyciężyły 
w turnieju rozegranym 
w Izraelu, gdzie wygrały 
wszystkie trzy spo-
tkania, a strzelinianka 
opowiedziała 
o wrażeniach ze zgrupo-
wania, jak i z meczów.

Przypomnijmy tylko, że Ka-
tarzyna Musiałowska niedaw-
no otrzymała powołanie do 
kadry Polski U-15. Jej dosko-
nała postawa szybko przekuła 
się w następny sukces – a mia-
nowicie kolejne powołanie, 
tym razem na zgrupowanie ka-
dry do 16 lat. - Zgrupowanie 
zaczęłyśmy w Pruszkowie, 
gdzie odbyły się dwa tre-
ningi. Później wyleciałyśmy 
z Polski do Izraela. Przed 

Koniec sezonu 3. ligi siatkówki był dla Tygrysów 
Strzelin wyjątkowo udany. Niespodziewanie mę-
ska drużyna wywalczyła awans na wyższy po-
ziom rozgrywkowy. O sukcesie i planach na przy-
szłość opowiedział prezes klubu – Piotr Charęza.

W ubiegłym roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, 
w wywiadzie z „Nowinami Strzelińskimi” powiedział Pan, 
że celem jest awans do 2. ligi. Determinacja przyniosła 
efekt...

 - Bardzo tego chcieliśmy. Założenia były takie, żeby wywal-
czyć ten historyczny awans. W trakcie sezonu było jednak róż-
nie. W środku rozgrywek rozwiązaliśmy umowę z przyjmującym, 
który nie spełnił naszych oczekiwań. Nie byliśmy pewni, jak ten 
sezon się zakończy. Ostatecznie w lidze zajęliśmy 3. miejsce, 
jednak drużyna z Wałbrzycha zrezygnowała z walki o awans do 
2. ligi. Dzięki temu zajęliśmy ich miejsce i mogliśmy rywalizować 
w barażach.

Czy był taki moment, w którym Pan poczuł, że awans 
jest na wyciągnięcie ręki?

- W pierwszych barażach, 
rozegranych w Rudzińcu, wy-
graliśmy z zespołami z Zielonej 
Góry i Namysłowa, zaś prze-
graliśmy z gospodarzami. Zwy-
cięstwa dały nam wiarę w swoje 
możliwości. Każdy z zawodni-
ków rozegrał wtedy dobre zawo-
dy, stworzyliśmy monolit.

I przyszedł czas na finały 
barażów...

- W finałach w Lubczy oka-
zało się, że byliśmy bezkonku-
rencyjni. Wygraliśmy wszystkie 
trzy mecze i wywalczyliśmy 
awans do 2. ligi. Nie spodzie-
wałem się, że może nam się to 
udać w tak dobrym stylu. Do fi-
nałów wchodzi 16 najlepszych 
drużyn w Polsce, więc nie ma 
mowy o przypadkowych eki-
pach. Każda gra na wysokim 
poziomie. Tak się złożyło, że 
trafiliśmy z dobrą formą, każdy  Zawodnicy wywalczyli historyczny awans do siatkarskiej 2. ligi

Strzeliński zespół zobaczymy w siatkarskiej 2. lidze Tygrysy z historycznym awansem 
zawodnik był w szczycie i to przyniosło efekt.

- Jakie emocje Panu towarzyszą po wywalczeniu tego 
awansu?

- Radość, ale również organizacyjny ból głowy. Jesteśmy po 
rozmowach z burmistrz Dorotą Pawnuk i zrobimy razem wszyst-
ko, żeby zdobyć wystarczające środki umożliwiające start w lidze, 
tak aby ten awans stał się fak-
tycznym sukcesem. W tym mo-
mencie jesteśmy przekonani, że 
uda nam się wystartować. 

Jakie wyzwania stoją przed 
klubem?

-  Sportowe, finansowe i orga-
nizacyjne. W związku z awansem 
nie podlegamy już pod Dolno-
śląski Związek Piłki Siatkowej, 
tylko pod Polski Związek Piłki 

Siatkowej. Na mecze w 2. lidze przyjeżdża pięciu sędziów – są też 
arbitrzy liniowi, a to już jest znacznie większy koszt. Weryfikacja 
boiska, hali jest dokonywana przez delegata z PZPS. Nie tylko 
granie jest na całkiem innym poziomie, ale cała organizacja. Dużo 
pracy przed nami.

Na ten moment udało nam się zatrzymać wszystkich spon-
sorów z poprzedniego sezonu, a teraz jest taki okres, w którym 
ciężko rozmawiać z nowymi firmami, ze względu na okoliczności, 
jakie panują wokół nas. Chcemy uzupełnić skład zarządu i wyzna-
czyć dział marketingu, który będzie odpowiedzialny za pozyski-
wanie środków.

Jak wygląda kwestia spełnienia wymogów narzuconych 
przez PZPS?

- Trzeba było poprawić oświetlenie w hali (mecze rozgrywane 
są w sali Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie – red.). 
Za to atutem są na pewno pojemne trybuny. Pozostałe kwestie 
nie budziły zastrzeżeń, także myślę, że nie będzie problemów 
z odbiorem hali.

Planujecie w związku 
z awansem wzmocnienia 
w drużynie?

- Zorganizowaliśmy trening 
otwarty, na który przybyło kilku 
dobrych zawodników, których 
obserwowaliśmy przez cały rok. 
Jestem dobrej myśli. Jeżeli to nie 
będzie wystarczyło, będziemy 
szukać jeszcze wzmocnień, ale 
przede wszystkim lokalnie.

Jakie cele sportowe stawia-
cie sobie przed nadchodzą-
cym sezonem?

- Chcemy utrzymać się w 2. 
lidze. To jest nasz główny cel. 
Najlepiej gdybyśmy skończyli 
zmagania bliżej środka stawki, 
spokojnie, bez zbędnej nerwów-
ki i walki o utrzymanie do same-
go końca. A co przyniosą kolej-
ne sezony, to zobaczymy.

Rozmawiał 
Bartosz Ślusarz

Prezesem klubu Tygrysy Strzelin jest Piotr 
Charęza

Bardzo udany debiut 
w kadrze narodowej 
do 16 lat

ZAGRAŁA W IZRAELU Z ORZEŁKIEM NA PIERSI 
meczem miałyśmy 
jeszcze jeden tre-
ning – rozpoczyna 
piłkarka. Okazuje 
się, że pomimo tak 
dużego sportowego 
wydarzenia, Kata-
rzynie towarzyszyły 
pozytywne emocje 
i nie dopadła ją trema 
związana z debiutem 
w kadrze. - Nie by-
łam zestresowana. 
Bardzo cieszyłam 
się, że zagram mecz 
z orzełkiem na pier-
si. To było dla mnie 
wielkie wyróżnienie. 
Im bliżej było do 
pierwszego meczu, 
tym bardziej nie mo-
głam doczekać się 
gry – opisuje piłkarka. 

W pierwszym spotkaniu 
Polki zmierzyły się z Irlandią 
Północną, z którą wygrały 3:0. 
Nasza reprezentantka spędziła 
na boisku 69 minut. - W tym 
meczu, w moim odczuciu, 
zaprezentowałam się do-

brze. Byłam aktywna, mą-
drze rozgrywałam piłki. Na 
pozycji tzw. półśrodkowego 
obrońcy jeszcze nie grałam, 
ale jak na pierwszy raz je-
stem zadowolona -  relacjo-
nuje była zawodniczka Strzeli-
nianki Strzelin.

W drugim meczu Polki za-
grały z Greczynkami. Nasze 
reprezentantki wygrały 4:1, 
a Katarzyna Musiałowska spę-
dziła na murawie 45 minut. 
- Drugi mecz poszedł mi 
o wiele gorzej. Nie mogłam 
się skupić, dogrywałam do-

bre piłki, ale w łatwy 
sposób również je tra-
ciłam – ocenia krytycz-
nie piłkarka WKS Śląsk 
Wrocław.

Ostatni mecz polski 
zespół rozegrał przeciw 
gospodyniom – Izra-
elowi. W wygranym 2:1 
spotkaniu strzelinianka 
zagrała całe 90 minut. - 
Podczas tego meczu 
grało mi się bardzo do-
brze. Walczyłam o każ-
dą piłkę. W tym meczu 
byłam bardziej aktyw-
na w obronie, chociaż 
w „napadzie” też sobie 
dobrze radziłam. Gra-
łyśmy podczas upału 
i po meczu byłyśmy 
bardzo zmęczone. Krę-
ciło mi się w głowie, 

ale miałam satysfakcję z do-
brze rozegranego meczu – 
opisuje starcie.

Katarzyna Musiałowska po-
kusiła się też o podsumowanie 
całego zgrupowania i wrażeń, 
jakie jej towarzyszyły. - Sztab 

 Katarzyna Musiałowska wystąpiła we wszystkich trzech spotkaniach podczas zgrupowania kadry narodowej U-16 
w Izraelu

szkoleniowy i dziewczy-
ny byli bardzo pomocni. 
Wspieraliśmy się, razem 
świętowaliśmy. Cieszę się, 
że mogłam poznać nowych 
ludzi, którzy dużo mnie 
nauczyli. Zdaję sobie spra-
wę, że nie mogę spocząć 
na laurach. Muszę jesz-
cze więcej trenować, żeby 
móc występować w kadrze. 
Mam nadzieje, że to nie są 
ostatnie występy w kadrze 
i jeszcze nie raz dostanę 
powołanie. Teraz trzeba 
skupić się na klubie, bo 
awansowałyśmy do kolej-
nego etapu mistrzostw Pol-
ski. Moim głównym celem 
jest awans razem z druży-
ną WKS Śląsk Wrocław do 
CLJ U-17 i zdobycie mi-
strzostwa Polski w katego-
rii wiekowej U-15. Aby się 
utrzymać na wysokim po-
ziomie trzeba dawać z sie-
bie jeszcze więcej – podsu-
mowuje piłkarka.

Bartosz Ślusarz 
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Nowy, piekielnie 
trudny technicznie 
odcinek specjalny 
z widowiskowymi 
zakrętami, zmiana 
bazy rajdu – to tylko 
niektóre elementy 
kolejnej, trzeciej 
edycji Marten Raj-
du Strzelińskiego. 
Impreza odbędzie się 
w pierwszy weekend 
czerwca. 

W tym roku organizatorzy 
wprowadzili nieco zmian. Dużo 
mówi się o nowym odcinku 
specjalnym, ale jak udało nam 
się ustalić, zmiany będą także 
dotyczyły organizacji zawo-
dów. - W tym roku odmieni-
liśmy nieco formę, ponieważ 
baza i cały serwis jest w in-
nym miejscu, dzięki czemu 

Przed nami kolejna edycja Marten Rajdu Strzelińskiego (zdj. archiwalne)

Pierwszego dnia rywalizowali 
dorośli. Strzelińscy łucznicy ber-
bow choć wystartowali w okro-
jonym składzie to nie zawiedli. 
W kategorii kobiet zwyciężyła 
Wiktoria Rogowska, zaś wśród 
mężczyzn na najwyższym stop-
niu podium stanął Łukasz Ci-
sek z rekordem życiowym 583 
pkt. W męskich zmaganiach II 
miejsce zajął zaś Zenon Smo-
lak, a tuż za podium znalazł się 
Andrzej Smolak. Dzień później 
w turnieju rywalizowały dzieci. 
W kategorii apacz I miejsce za-
jęła Natasza Muraszew, II Woj-
ciech Wonarowski. W kategorii 
młodzik młodszy drugą loka-

W kategorii apacz podczas Międzyna-
rodowego Turnieju Łuczniczego „Bi-
twa pod Legnicą” zwyciężyła Natasza 
Muraszew (na zdjęciu z mamą Eweliną)

W finale zmierzyły się dwie nasze zawodniczki Strzelińscy łucznicy z medalami
W  ostatnim czasie zawodnicy strzelińskiej 
sekcji łuczniczej SŁ Granit wzięli udział w kil-
ku zawodach. Pod koniec kwietnia wystarto-
wali w dwudniowym Międzynarodowym Tur-
nieju Łuczniczym „Bitwa pod Legnicą”. 

tę wywalczył Wojciech Chrul, 
a poza podium znaleźli się: Jaś 
Kosiński (6 miejsce) i Amelia Ja-
sińska (8). Warto dodać, że w tej 
kategorii pierwszy raz na 40 i 20 
metrów wystartowały Karina 
Stefanko (18), Patrycja Rogow-
ska (20) i Amelia Rabenda (23). 

W połowie maja, w Legnicy, 
rozegrano pierwszą rundę Pu-
charu Polski. W imprezie wzię-
li udział również nasi zawodni-
cy. Trener Łukasz Cisek dotarł 
do półfinału, ale tam przegrał 
z zawodnikiem z Bydgoszczy. 
Niestety, w walce o 3 miejsce 
również uległ i ostatecznie tur-
niej zakończył na 4 miejscu. 

Wśród mężczyzn Wojciech 
Białek uplasował się na 7 
miejscu, zaś poza pierwszą 
dziesiątką znaleźli się Patryk 
Chamuczyński i Ze-
non Smolak. W mik-
stach Mariola Chrul 
z Wojciechem Biał-
kiem zajęli 2 miejsce, 
Łukasz Cisek z Irmi-
ną Małyszek 5, zaś 
Wiktoria Rogowska 
i Patryk Chamuczyń-
ski 7. 

W Pucharze Polski 
rywalizowały rów-
nież kobiety. Mariola 
Chrul i Irmina Mały-
szek gładko pokonały 
swoje rywalki i obie 
weszły do finału. Tym 
sposobem o puchar 
rywalizowały dwie 
strzelinianki. Lepsza 

okazała się Irmina i to ona mo-
gła stanąć na najwyższym stop-
niu podium. Na drugiej lokacie 
oczywiście znalazła się Mariola. 

W zawodach wystartowała rów-
nież Wiktoria Rogowska, która 
ostatecznie zajęła 8 lokatę. 

RED

Nowości w 3. Marten 
Rajdzie Strzelińskim Szykuje się szybka i widowiskowa jazda 

mieszkańcy będą mieli oka-
zję bardziej zapoznać się 
z rajdówkami – opowiada je-
den z organizatorów Jarosław 
Dyszkiewicz. - Biuro rajdu 
i cały park serwisowy będą 
zlokalizowane na targowisku 
w Strzelinie, a na placu przed 
Aquaparkiem Granit będzie 
tzw. przegrupowanie - dopre-
cyzowuje. Wzorem ubiegłych 
lat, start honorowy odbędzie się 
z rampy ulokowanej w Rynku 
w Strzelinie. Nowością jest to, 
że w sercu miasta zaplanowano 
również metę rajdu. Jak pod-
kreśla organizator, poprzed-
nie edycje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zarówno 
wśród kibiców, jak i zawodni-
ków. W tym roku lista została 
zamknięta praktycznie w dniu 
otwarcia. Dotychczasowe edy-
cje przebiegały bardzo spraw-
nie i bezpiecznie. Aby wyjść 
naprzeciw kibicom i zawodni-
kom dodano w tym roku nowy 
odcinek specjalny. - Odcinek 

ma ponad 6 km, jest zloka-
lizowany w Gęsińcu, dzięki 
uprzejmości mieszkańców 
i radnych. Jest to bardzo 
charakterystyczna, tech-
niczna i piekielnie trudna 
trasa, która będzie wymaga-
ła od zawodników, a przede 
wszystkim pilota właściwe-
go opisu, doboru prędkości 
itd. Warto podkreślić, że 
jest to bardzo widowiskowy 

odcinek, gdzie kibice na 
odległości od 200 do 500 m 
będą widzieć kilka zakrętów 
naraz – opisuje organizator. - 
W rajdzie rywalizacja będzie 
podzielona na kilka klas, 
w zależności od pojemności 
skokowej silnika samocho-
du – od 900cm3, tzw. ma-
luchy, aż do samochodów 
4-napędowych o mocy silni-
ka nawet ponad 250KM, ale 

też np. klasa francuska, czy 
auta na tylny napęd - dodaje. 
Nowy odcinek będzie bardziej 
atrakcyjny, zlokalizowany bli-
żej Strzelina, co ma dać więcej 
emocji kibicom. - Takie od-
cinki są widowiskowe, jed-
nak organizuje się je bardzo 
ciężko. Na szczęście udało 
nam się to, przy współpracy 
z władzami lokalnymi, z pa-
nią burmistrz Dorotą Paw-
nuk na czele – mówi Jarosław 
Dyszkiewicz.

Drugi, a zarazem ostatni odci-
nek specjalny zlokalizowany jest 
w Kondratowicach. Trasa będzie 
mierzyć ponad 8 km. Podczas 
rajdu zawodnicy będą przejeż-
dżać oesy trzykrotnie. Godzi-
nową rozpiskę można odnaleźć 
na plakacie, który znajduje się na 
pierwszej stronie naszej gazety. 
Więcej szczegółów dostępnych 
jest na stronie www.walimskie-
horyzonty.pl.

Warto wspomnieć również 
o akcji charytatywnej, która od-

będzie w trakcie rajdu. W tym 
roku fundusze będą zbierane 
na rehabilitację siedmioletniej 
Dorotki Nowak. Dziewczynka 
porusza się na wózku. Urodzi-
ła się z rozszczepem kręgosłu-
pa, tj. przepukliną oponowo-
-rdzeniową.  Rehabilitacja jest 
bardzo kosztowna. Dorotkę 
można wesprzeć także za po-
średnictwem fundacji SPINA. 
- Zawitają u nas zawodnicy 
z Mistrzostw Polski, którzy 
pomogą w tej akcji. Będzie 
można wylicytować przejaz-
dy z zawodnikami. Pojawią 
się m.in.: Hubert Laskow-
ski, Filip Pindel i Grzegorz 
Olchawski z potężnym Audi 
Quatro S1 oraz najprawdo-
podobniej Porsche z Mi-
strzostw Polski, a także na 
99% Marek Suder - ubie-
głoroczny mistrz w Motul 
Historycznych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski 
– podsumowuje organizator.

Bartosz Ślusarz


