
 Jedna z inwestycji, na które Gmina Strzelin otrzymała dotację, dotyczy modernizacji stadnionu miejskiego

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Strzelin zaprasza 
do udziału 

w konkursie 
„ŁADNA FASADA”.
Uchwała Rady Miejskiej Strzelina 

w sprawie ustanowienia dorocznej 
nagrody „Ładna Fasada” za osią-
gnięcia w dziedzinie upowszechnia-
nia i ochrony kultury Gminy Strzelin 
oraz warunków i trybu jej przyznawa-
nia wraz z wnioskiem dostępna jest 
na stronie gminnego BIP-u. Spełnia-
jące kryteria nieruchomości można 
zgłaszać do 31 sierpnia 2022 r.

RED
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McCain w Chociwelu 
napędzany zieloną energią
Fabryka w naszej gminie zyskała miano pierwszego zakładu McCain w Europie, która w 100% działa w oparciu o zieloną energię. Wszystko 
za sprawą ponad 11 tysięcy paneli słonecznych, które zainstalowano niedawno przy zakładzie. Produkują one 5,3 GWh rocznie, co stanowi 
równowartość rocznego zużycia energii przez 1200 osób. czytaj str. 7
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Nowa dyrektor 
pokieruje „Piątką”

 Sylwia Koperska 
od przyszłego roku 
szkolnego będzie 
pełnić funkcję dyrek-
tora Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 
w Strzelinie

Od nowego 
roku szkolne-
go Publiczną 
Szkołą Pod-
stawową nr 5 
w Strzelinie 
pokieruje Syl-
wia Koperska. 
Nauczycielka 
z 28-letnim 
stażem jest 
dobrze znana 
społeczności 
szkolnej, gdyż 
od kilku lat 
pełni funkcję wicedyrektora pla-
cówki. Na jakie kwestie będzie 
kładła nacisk nowa dyrektor 
szkoły i przed jakimi wyzwania-
mi stoi szkoła? 

Koncertowo, 
kolorowo 

i ...smacznie  

Mini rajd rowerowy, 
turnieje, zajęcia dla dzieci, 
festiwal kolorów, koncer-
ty, bogate foodtruckowe 
menu, strefa piknikowa 
– to tylko część atrakcji, 
które odbyły się podczas 
IV Strzelińskiego Zlotu 

Foodtrucków połączone-
go z Holi Festiwalem. 
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Po bardzo udanym 
sezonie, Strzelinianka 
Strzelin awansowała 
do klasy „okręgowej”. 
O przebiegu minio-
nego sezonu, a także 
o planach na nad-
chodzący porozma-
wialiśmy z prezesem 
klubu – Grzegorzem 
Bulakiem.

Od ponad 3 lat Grzegorz Powąska zmaga się z guzem mózgu. 
Terapia jest refundowana przez NFZ tylko w niewielkim stopniu, 
a jej koszty są niewyobrażalne. Leczenie pochłonęło już 800 tys. 
zł, a potrzebne jest jeszcze ponad 100 tys. zł. Rodzina Powąsków 
nie jest w stanie pokryć tak kosztownej terapii, dlatego konieczna 
jest pomoc ludzi dobrego serca. A walka jest skuteczna, gdyż po-
zostało już tylko 4% guza...

Nie poddaje się 
i walczy z glejakiem 

Relacje z imprez 
kulturalnych i sportowych 

                                     wewnątrzMuzyka reggae w wykonaniu grupy Mesajah wprawiła publiczność w dobry nastrój

Gmina otrzyma blisko 
8 mln zł z Polskiego Ładu

Nowoczesne pełnowymiarowe boisko, bieżnia oraz strefa aktywnego wypoczyn-
ku – na te trzy zadania strzeliński magistrat otrzyma kilkumilionowe wsparcie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

czytaj str. 3

Dla firmy inwestycja to kamień 
milowy w działalności

Burmistrz 
z wotum zaufania 

i absolutorium
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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.

Ważny komunikat ZWiK Strzelin 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie informuje, że od 1.06.2022 r. każdy odbiorca 

usług  posiada swój indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń.
Numer nowego konta można znaleźć na fakturach wystawionych po 1.06.2022 r.

Prosimy zwrócić uwagę na nowy numeru konta oraz dokonanie ewentualnych zmian 
przy wykonywaniu przelewów i wpłat.

Nasadzenia i koszenie 

Będzie tyrolka w Parku Jordanowskim
Koszenie traw, naprawy urządzeń na placach zabaw, nasadze-
nia i roboty drogowe – to tylko część prac wykonanych przez 
Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Wiosna i lato to wytężony czas dla pracowników Centrum 
Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Prowadzą 
oni przede wszystkim prace związane z koszeniem terenów 
zielonych oraz skwerów i placów zabaw na terenie miasta oraz 
sołectw. Trawa została wykoszona m.in. na całym Wzgórzu Par-
kowym wraz z oczyszczeniem miejsca przy Kamieniu Maryj-
nym oraz dojściem do niego. Przy ulicy Glinianej i Okulickiego 
wykoszony i wyczyszczony został rów odwadniający. Na terenie 
miasta oraz gminy rozpoczęły się prace przy cięciu i kształtowa-
niu żywopłotów i roślin ozdobnych. Przy okazji koszenia traw 
przy placach zabaw, pracownicy jednostki naprawiali także urzą-
dzenia. Na rabatach i klombach prowadzone były prace związa-
ne z usuwaniem chwastów oraz wykonywaniem nasadzeń i wy-
siewem nasion kwiatów. W Strzelinie i sołectwach wymieniono 
uszkodzone deski w kilkunastu ławkach, kilka odświeżono war-
stwą impregnatu. 

W Parku Jordanowskim rozpoczęto prace przygotowujące 
teren pod budowę tyrolki. W wyznaczonym miejscu została 
wywieziona ziemia pod budowę strefy bezpieczeństwa, w któ-
rej zamontowane zostaną konstrukcje urządzenia. W parku 
zamontowano również nową bramkę wyjściową znajdującą się 
po stronie urządzeń siłowych. 

W Dobrogoszczy pracownicy CUKiT zakończyli budowę 
55-metrowego chodnika wraz z ustawianiem krawężników 
i budową wjazdów na po-
sesje. Na terenie miasta na-
prawiono uszkodzone znaki 
drogowe oraz wypełnione 
ubytki w drogach masą as-
faltową. Na ulicy Świętego 
Jana naprawiono  drogowe 
progi zwalniające. Na ulicy 
Konopnickiej wymieniono 
natomiast właz ściekowy 
wraz z wyprofilowaniem od-
pływu kanalizacji deszczo-
wej na administrowanym 
przez CUKiT podwórku.

RED

Wykonany fragment chodnika w Dobrogoszczy 
ucieszy mieszkańców

Burmistrz z wotum 
zaufania i absolutorium 

We wtorek, 31 maja odbyła się XVLI sesja Rady Miejskiej Strzelina. Punktem kul-
minacyjnym obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin Dorocie Pawnuk za wykonanie budżetu w 2021 roku. W związ-
ku z głosowaniem nad absolutorium burmistrz przedstawiła raport o stanie gmi-
ny w 2021 r. Przypomnijmy, że dokument jest dostępny w formie elektronicznej na 
stronie www.bip.gmstrzelin.finn.pl, w zakładce raporty i sprawozdania. Została także 
przedstawiona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania 
budżetu za poprzedni rok. Swoje poparcie wyrazili także przewodniczący klubów - 
Porozumienia Samorządowego Damian Serwicki oraz Koalicji Obywatelskiej Piotr 
Litwin, zgodnie podkreślając trudność zarządzania budżetem w poprzednim, pande-
micznym roku. W wypowiedziach zaznaczyli, że pomimo piętrzących się trudności, 
udało się zachować stabilne finanse i kontynuować rozwój naszej gminy. Za przyzna-
niem absolutorium opowiedziało się 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Po gło-
sowaniu burmistrz Dorota Pawnuk odebrała gratulacje oraz kwiaty od przedstawicieli 
rady, sołectw oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

RED

Po głosowaniu burmistrz Dorota Pawnuk odebrała gratulacje oraz kwiaty

Kadra harcerstwa wyróżniona 
W pierwszy weekend czerw-

ca we Wrocławiu odbył się 
Zlot Chorągwi Dolnośląskiej 

Związku Harcerstwa Polskiego. 
Podczas apelu została wyróż-
niona kadra Związku Drużyn 
Ziemi Strzelińskiej. Komen-
dant Związku Drużyn, phm 

Beata Put otrzymała Srebrną 
Odznakę za zasługi dla Chorą-

gwi Dolnośląskiej. Hm Ryszard 
Gacek, Komendant Hufca 

Łagiewniki otrzymał natomiast 
Medal Stulecia Odzyska-

nej Niepodległości. Gminę 
Strzelin podczas uroczystości 
reprezentował wiceburmistrz 
Mariusz Kunysz. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

RED

 Komendant Związku Drużyn, phm Beata 
Put otrzymała Srebrną Odznakę za zasługi 
dla Chorągwi Dolnośląskiej

Wykonali sieć 
wodociągową 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie 
w  ostatnim czasie wykonał prace związane 
z budową sieci wodociągowej w ulicy Fiołko-
wej i Sportowej w Białym Kościele. 

Inwestycja zrealizowano w ramach wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2020-2024 na terenie gminy Strzelin. 
Łącznie wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 
273 m. Zadanie zrealizowano siłami własnymi ZWiK.

W lipcu jednostka przystąpi do prac budowlanych w za-
kresie realizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim. 
Nowy odcinek będzie wykonywany w drodze w ulicy Gen. 
Stefana Grota Roweckiego na wysokości bloków o numerach 
14-36 oraz w ulicy Grunwaldzkiej przy posesji nr 7 i 5 z wpię-
ciem do sieci na wysokości ulicy Łokietka. Całkowita długość 
rurociągu wynosi ok. 400 m. 

RED

Zgłoszenia można wysyłać 
do 11 lipca

WEŹ UDZIAŁ 
W KONKURSIE 

I WYGRAJ 
STRZELIŃSKIE 

GADŻETY
Zapraszamy do wzięcia udziału 

w konkursie organizowanym przez 
Centrum Informacji Turystycznej 

w Strzelinie. Do wygrania są strze-
lińskie gadżety oraz gra planszowa 

„Szlakiem strzelińskich legend”.

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
1. Zrobić zdjęcie wybranej postaci (figur-

ki) z Miejskiego Szlaku Historycznego.
2. Napisać, dlaczego właśnie ta postać 

została wybrana.
3. Zaproponować, czyja postać mogłaby 

jeszcze dołączyć do MSH.

Prace można zgłaszać przez messengera 
do Centrum Informacji Turystycznej lub 
mailowo na adres: informacjaturystyczna.
kultura@strzelin.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 11 lipca 2022 r.
Bartosz Ślusarz 

W konkursie można wygrać m.in. grę planszową „Szlakiem 
strzelińskichl egend”
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Sprostowanie 
W poprzednim numerze 

„Nowin Strzelińskich”, na 
stronie 6, ukazał się artykuł 
pt.”Obchodzą złote gody”. 

Do materiału prasowego 
przez pomyłkę umieścili-

śmy niewłaściwą fotografię, 
przedstawiającą inną parę 

jubilatów. Za zaistniałą sy-
tuację bardzo przepraszamy 

państwa Krystynę i Józe-
fa Horodyskich. Poniżej 

umieszczamy prawidłowe 
zdjęcie, a małżeństwu życzy-
my dużo szczęścia, zdrowia 
i miłości na dalsze lata spę-

dzone razem.
Jakub OlejnikW tym szczególnym dniu Krystynie i Józefowi Horodyskim towarzyszyła rodzina

Pieniądze dla jednostek OSP 
Pod koniec maja zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał dotacje dla 
dolnośląskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki 
zostaną przeznaczone na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu 
niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof  natural-
nych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicz-
nych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo 
środowisku naturalnemu. Na liście jednostek OSP, którym przyzna-
no dotacje znalazły się wszystkie jednostki z gminy Strzelin. OSP 
w Brożcu przyznano 14 900 zł, jednostki z Nowolesia i Kuropatnika 
otrzymają po 16 300 zł, zaś OSP Nowolesie uzyska 10 000 zł.

RED

Mamy bardzo dobrą wia-
domość dla mieszkańców 
naszej gminy. 7 mln 998 tys. 
zł otrzyma strzeliński samo-
rząd na poprawę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej 
na terenie gminy Strze-
lin. Środki pochodzą 
z drugiej edycji Rządo-
wego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, który ma 
na celu zwiększenie skali 
inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofi-
nansowanie inwestycji 
realizowanych przez 
jednostki samorządu te-
rytorialnego. Już w przy-
szłym roku w ramach 
przyznanych rządowych 
środków zrealizowane 
zostaną trzy zadania:

*modernizacja 
stadionu miejskie-
go w Strzelinie, 
tj. budowa bieżni 
lekkoatletycznej wraz 
z infrastrukturą towa-
rzyszącą; 

*budowa pełnowy-
 Jedna z inwestycji, na które Gmina Strzelin otrzymała dotację, dotyczy modernizacji stadnionu miejskiego

Cenne wsparcie 
ze Straelen

Na naszych przyjaciół z partnerskie-
go, niemieckiego miasta – Straelen za-
wsze możemy liczyć. W drugiej połowie 
czerwca, po blisko 11-godzinnej podró-
ży, do Strzelina dotarły cenne dary prze-
znaczone dla ukraińskich uchodźców, 
którzy przebywają obecnie na terenie 
miasta oraz gminy. Wśród licznych pro-
duktów, które tymczasowo zeskładowa-
no na zapleczu miejskiego basenu, była 
m.in. żywność długoterminowa, che-
mia gospodarcza, ręczniki, pieluchy itp. 
W rozładunku uczestniczyli pracownicy Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie. Dary ze Straelen trafiły już do uchodźców m.in. za pośrednictwem naszych gminnych magazynów działa-
jących w Strzelińskim Ośrodku Kultury oraz przy ul. Gen. Stanisława Maczka. 

Strzeliński magistrat serdecznie dziękuje samorządowi oraz całej społeczności Straelen za cenne wsparcie.
RED

Wśród licznych podarowanych produktów jest m.in. żywność długoterminowa

Wydali mapy 
Wzgórz 

Strzelińskich 
Strzelińskie Stowarzysze-
nie Wspierania Rozwoju, 
działające przy Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury ma 
na swoim koncie kolejny 
sukces. Tym razem, za 
pośrednictwem LGD Grom-
nik udało się pozyskać 
środki na produkcję map i 
ulotek promujących trasy 
rowerowe Wzgórz Strze-
lińskich, które są dostępne 
w siedzibie Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury oraz Cen-
trum Informacji Turystycz-
nej. Mapy wraz z innymi 
gadżetami promującymi 
nasz region będą dostępne 
również podczas imprez 
plenerowych organizowa-
nych przez SOK. Nie mają 
państwo jeszcze tej mapy? 
Serdecznie zapraszamy 
po jej odbiór. To z pewno-
ścią przydatny i poręczny 
gadżet. 

SOK

Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia 
Korczyńska (z lewej) oraz prezes Strzelińskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Patrycja 
Dąbek prezentują mapę Wzgórz Strzelińskich

Rondo już nie takie 
kłopotliwe...

W czerwcu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Maczka w Strzelinie zmieniono organizację ruchu. Zarządca, Urząd Miasta i Gminy Strzelin, wprowadził tam 
ruch okrężny (rondo). Znaki informujące o zmianie zostały zamontowane przy skrzyżowaniu. Początkowo zdezorientowani kierowcy nie respektowali nowego 
rozwiązania, jeżdżąc zwyczajnie na pamięć, ale obecnie zdecydowana większość uczestników ruchu porusza się po rondzie prawidłowo.

RED

Inwestycje zostaną zrealizowane już w przyszłym roku

Gmina otrzyma blisko 8 mln zł z Polskiego Ładu
Nowoczesne pełnowymiarowe boisko, bieżnia oraz strefa aktywnego wypoczynku – na te trzy zadania strzeliński 
magistrat otrzyma kilkumilionowe wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

miarowego, oświetlone-
go boiska piłkarskiego 
w Strzelinie na terenie 

odkrytego basenu w Par-
ku Miejskim im. Armii 

Krajowej; 

*zagospodarowa-
nie terenu dawnego 
lodowiska poprzez 

stworzenie strefy ak-
tywnego wypoczynku.

Przewidywana całko-
wita wartość inwesty-
cji to 8 mln 887 tys. zł, 
z czego: wkład własny 
Gminy Strzelin (10%): 
888.700 zł, Rządowy 
Fundusz Polski Ład 
(90%): 7.998.300 zł. 

Nowoczesne boisko, 
bieżnia oraz strefa ak-
tywnego wypoczynku 
służyć będą całej lo-
kalnej społeczności, 
szczególnie dzieciom 
i młodzieży, w rozwija-
niu sprawności fizycznej 
i sportowych pasji.

RED
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Zyskali solidną drogę 
Niedawno zakończono remont gminnej drogi w Krzepi-

cach, a pracownicy borowskiej firmy ZURB wykonali nową 
nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Z tej gminnej inwestycji 
skorzystają przede wszystkim mieszkańcy posesji od nr 18 do 
24, którzy zyskali solidną drogę i dzięki temu mogą już bez żad-
nego problemu dotrzeć do domów. W ramach zadania wyko-
nano również profilację i utwardzenie pobocza. Wartość prac 
to blisko 26 tys. zł, a zadanie sfinansowano w całości z budżetu 
Gminy Strzelin. Warto zaznaczyć, że w tej kwocie uwzględnio-
no również 6000 zł z funduszu sołeckiego Krzepic

RED

Mieszkańcy już bez problemów będą mogli dotrzeć do posesji

Już nie będą 
zalegały kałuże 

W Pęczu wyremonto-
wano niedawno odcinek 
gminnej drogi, na którym 
tworzyły się ubytki na-
wierzchni, a po opadach 
atmosferycznych zalegały 
spore kałuże. Remont, prze-
prowadzony przez firmę 
ZURB z Borowa, dotyczył 
tej części jezdni, na której 
występowały problemy. Zo-
stał sfinansowany w całości 
z budżetu gminy Strzelin, 
w tym z funduszu sołeckie-
go Pęcza. Prace kosztowały 
ponad 40 tys. zł, a w tej kwocie są także wspomniane środki 
z funduszu sołeckiego, czyli 15 000 zł. Dodajmy, że zakres 
inwestycji obejmował: frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
regulację krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni 
z mieszanki mineralno-bitumicznej.

RED

 Z inwestycji zadowoleni będą przede wszystkim 
mieszkańcy Pęcza

Intensywne prace przy budowie budynku mieszkalnego 
Na początku czerwca przedstawiciele gminnego samorzą-

du wizytowali budowę wielorodzinnego budynku mieszkal-
nego, który powstaje przy ul. Glinianej w Strzelinie. Przypo-
mnijmy, że w budynku będzie 27 mieszkań wynajmowanych 
przez mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Inwestycja jest 
realizowana przy finansowym udziale naszego samorządu, 
w ramach Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, a jej głównym wykonawcą jest Firma Ogólno-
-Budowlana z Barda. Na terenie budowy trwają bardzo in-
tensywne prace, których zaawansowanie mieli okazję ocenić 
reprezentanci naszej gminy (m.in. burmistrz Dorota Pawnuk 
i zastępca Mariusz Kunysz). W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież: przedstawiciele wykonawcy, władz DTBS oraz kierow-
nik budowy. Trzykondygnacyjny budynek, z trzema klatkami 
schodowymi zostanie wyposażony m.in. w windy, a miesz-
kania będą miały zróżnicowaną powierzchnię - od ponad 33 
m2 do ponad 66 m2.

RED Prace przy budowie budynku mieszkalnego przy ul. Glinianej są coraz bardziej zaanwansowane

Przedstawiciele samorządu wizytowali planowane oraz realizowane inwestycje drogowe

Niebawem ruszy 
przebudowa Spacerowej 
Wracamy do poruszanej 

na łamach gazety kwestii 
przebudowy ul. Spacero-
wej w Białym Kościele. 
Mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców. W dru-
giej połowie czerwca 
w strzelińskim magistra-
cie podpisano umowę 
na realizację tej inwesty-
cji. Wykonawca, Zakład 
Usług Budowlanych i Projektowych Ryszarda Kędziora z Nowej 
Wsi Małej (gm. Lewin Brzeski), ma 90 dni na przebudowę ok. 
350-metrowego odcinka ul. Spacerowej, przyległego do wałów 
dolnego zbiornika. W ramach inwestycji, o którą mocno zabiegał 
m.in. sołtys Białego Kościoła i jednocześnie radny Rady Miejskiej 
Strzelina - Franciszek Cygal, ulica uzyska m.in. porządną podbu-
dowę i nawierzchnię bitumiczną. Na części ulicy zostaną zamon-
towane krawężniki oraz bariery ochronne. Wykonawca będzie 
też odpowiedzialny za montaż oznakowania drogowego. Koszt 
zadania wynosi ponad 345 tys. zł.

RED

Umowa na przebudowę ul. Spacerowej została 
podpisana i niedługo rozpocznie się realizacja 
inwestycji

Publikujemy spis prowadzonych i planowanych remontów

Ponad 10 mln zł na gminne drogi
Na drogach gminnych sporo się dzieje. Jakie ulice są obecnie remontowane, a  na których 
niebawem rozpoczną się prace? 

„Polski Ład” i zakłada cał-
kowitą wymianę konstrukcji 
drogi wraz z chodnikami na 
dł. 190 m, a także sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitar-
nej oraz deszczowej. Wartość 
inwestycji to 1,6 mln zł, a jej 
zakończenie planowane jest 
w listopadzie. 

Na Osiedlu Piastowskim 
w Strzelinie planowany jest 
remont pozostałego odcinka 
ulicy gen. Stefana Grota-Ro-
weckego i części ul. Grun-
waldzkiej. Inwestycja współ-
finansowana ze środków 
pozyskanych z programu 
„Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg” polegać będzie na wy-
mianie ok. 270-metrowego 
odcinka wraz z przebudową 
chodnika oraz wykonaniem 
wyniesionych przejść dla pie-
szych. Wartość robót, które 
rozpoczną się już w lipcu 
i potrwają do września, wy-
nosi 525 tys. zł. 

Przedstawiciele samorządu 
byli również na ul. Łokietka, 
gdzie już niebawem rozpocz-

nie się II i III etap remontu 
drogi. Ta inwestycja również 
współfinansowana jest ze 
środków pozyskanych z pro-
gramu „Polski Ład”. Zadanie 
polega na całkowitej wymia-
nie konstrukcji 285 m drogi 
wraz z chodnikami oraz sie-
ciami: wodociągową, kanali-
zacji sanitarnej i deszczową. 
Remont ma zakończyć się 
w listopadzie, a kosztować 
będzie nieco ponad 1,7 mln 
zł. 

Samorządowców nie za-
brakło również na ul. Żwirki 
i Wigury w Strzelinie, gdzie 
trwa przebudowa drogi i bu-
dowa kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja współfinansowa-
na ze środków pozyskanych 
z programu „Polski Ład” 
zakłada przebudowę 240 m 
drogi wraz z chodnikami oraz 
sieciami: wodociągową, kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej. 
Wartość inwestycji to ponad 
1,6 mln zł, a jej zakończenie 
zaplanowane jest na listopad. 

Następnie przedstawicie-

le samorządu wybrali się na 
ul. gen. Maczka w Strzelinie, 
gdzie w sierpniu ruszą pracę 
przy budowie parkingów (dla 
50 aut) i chodnika (ok. 175 
m). Koszt inwestycji, współ-
finansowanej ze środków po-
zyskanych z programu „Pol-
ski Ład”, wynosi 243 tys. zł 

Kolejnym punktem objaz-
du był Dobrogoszcz, gdzie 
w lipcu ruszy remont drogi 
gminnej w centrum miej-
scowości. Zadanie będzie 
kosztowało 70 tys. zł, a ro-
boty mają zakończyć się do 
końca lipca. Odwiedzono 
również Biały Kościół, gdzie 
już niebawem rozpocznie się 
przebudowa ok. 340 m uli-
cy Spacerowej. To zadanie 
pochłonie 350 tys. zł, a jej 
zakończenie planowane jest 
w październiku. Samorzą-
dowcy byli również w Krze-
picach i Pęczu, a o tych dro-
gowych inwestycjach piszemy 
w odrębnych artykułach.

RED

Na początku czerwca bur-
mistrz Strzelina Dorota Paw-
nuk z radnymi Rady Miejskiej 
Strzelina, a także sołtysami, 
wizytowała planowane oraz 
realizowane gminne inwesty-
cje drogowe. Przedstawiciele 
samorządu zobaczyli postęp 
prac przy ul. Piastów Śląskich 
w Strzelinie, gdzie niedaw-
no rozpoczęła się inwesty-
cja o nazwie: „Przebudowa 
węzła przesiadkowego, tj. 
jezdni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i Park&Ride”. 
Inwestycja współfinanso-
wana jest ze środków pozy-
skanych z programu „Polski 
Ład” i zakłada budowę ok. 
450 m drogi (od podstaw) 
wraz z parkingiem przezna-
czonym dla 112 pojazdów 
osobowych. Wartość zadania, 
które ma zakończyć się w li-
stopadzie, to 3,6 mln zł. 

Następna wizytowana in-
westycja to remont ul. Ma-
tejki. To zadanie współfi-
nansowane jest ze środków 
pozyskanych z programu 
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Głównym celem spotka-
nia było omówienie regu-
laminu pracy rady, krótka 
charakterystyka przedstawi-
cieli organizacji pozarządo-
wych i opis ich działalności 
w sektorze pozarządowym, 
a także wybór przewodni-
czącego, wiceprzewodniczą-
cego i sekretarza Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Strzelinie. 
W efekcie jawnych wybo-
rów przewodniczącym zo-
stał Filip Muszyński, repre-

Przewodniczącym Gminnej Rady Pożytku Publicznego  jest Filip Muszyński. Obok na zdjęciu sekretarz w radzie Kamila Hałaśkiewicz

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:

- dla części Białego Kościoła (cz. dz. nr 170/2),
- dla części Białego Kościoła (dz. nr 209/6),

- dla części Kuropatnika (dz. nr 294/28, 294/29),
- dla części Szczawina (ul. Borowska).

Na podstawie art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54. ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 
2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (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 zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części miejscowości Biały Kościół (cz. dz. nr 170/2), Nr XXXVII/501/21 
z  28 września 2021r. o  przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części miejscowości SZCZAWIN (ul. Borowska), Nr XXXV/459/21 
z 29 czerwca 2021r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części KUROPATNIKA (dz. nr 294/28, 294/29), zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, od 8 lipca 2022 r. do 28 
lipca 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 8 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Strzelin, 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 miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 54. ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, 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 imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 r.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwa-
rzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu 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 planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Dodatkowe infor-
macje 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

Ciąg dalszy sprawy strzelińskiego szpitala... 

Strata porodówki to 5 mln zł?
Władze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który jest właści-
cielem strzelińskiego szpitala, spotkały się z samorządowcami z powiatu strze-
lińskiego. To efekt społecznego sprzeciwu wobec planów likwidacji oddziałów 
ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w  strzelińskiej placówce. 
Podczas spotkania padła propozycja... 

Wracamy do pilnego tematu 
strzelińskiego szpitala, który jest wła-
snością Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu. Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym miesiącu 
odbył się wielki protest przeciwko 
planom zamknięcia oddziałów gine-
kologiczno-położniczego i neonato-
logicznego w strzelińskiej placówce. 
Liczni mieszkańcy, a zwłaszcza ko-
biety, stanęli w obronie porodówki. 
Ponadto zebrano około 3000 pod-
pisów pod petycją, która trafiła do 
władz USK we Wrocławiu oraz rek-
tora Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. W ratowaniu oddziałów 
zaangażowani byli także samorzą-
dowcy, którzy m.in. demonstrowali 
niezadowolenie i zaniepokojenie pla-
nami podczas VIII Dolnośląskiego 
Kongresu Samorządowego „Samorząd. Teraźniejszość – Przyszłość”. Społeczne naciski zmusiły władze szpitala do 
podjęcia rozmów. Spotkanie dyrekcji placówki medycznej z samorządowcami odbyło się  w czwartek, 9 czerwca 
w siedzibie USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Strzelin oraz powia-
tu strzelińskiego. Podczas spotkania dyrektor USK we Wrocławiu Jakub Berezowski przedstawił nieformalnie kilka 
propozycji. Jedna z nich zakłada współfinansowanie przez samorządy straty, jaką ponosi porodówka w Strzelinie. A ta 
jest kolosalna, gdyż wyliczono ją na 5 mln zł w skali roku. - Podczas spotkania nie zostały nam przedstawione 
żadne rzetelne dane i wyliczenia, dlatego zarządzający zostali poproszeni o złożenie oficjalnej propozycji – 
powiedziała w przemówieniu umieszczonym na profilu facebook burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk. - Składający 
propozycje doskonale zdają sobie sprawę, że dla samorządów jest ona nie do zaakceptowania. Suma jest 
niewyobrażalna. Szpital, który zarządzany był wcześniej przez spółkę powiatową nie generował w całości 
takie straty, co teraz te dwa oddziały – dodała. Na razie nie zapadły żadne wiążące decyzje dotyczące sytuacji od-
działów. „Na stole” mogą pojawić się również inne możliwości rozwiązania problemu. Samorządy czekają teraz na 
oficjalną drogę nadejścia przedstawionej propozycji, aby mogły ją przeanalizować i przyjrzeć się wyliczeniom. 

Warto również dodać, że szefowa naszej gminy Dorota Pawnuk razem z dyrektorem Publicznego Zakła-
du Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie Norbertem Rabą spotkali się z dyrektorem Dolnośląskiego 
Oddziału NFZ Łukaszem Sendeckim. – To było dobre spotkanie. Jest szansa na uratowanie ważnych 
dla pacjentów oddziałów w strzelińskim szpitalu. Potrzebna jest do tego determinacja i dobra wola 
władz powiatu strzelińskiego – informuje Dorota Pawnuk. Burmistrz wystosowała do starosty strzeliń-
skiego oficjalne pismo, w którym zadaje ważne pytania dotyczące naszej placówki medycznej. Treść apelu 
publikujemy na stronie 6.

Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wydaniach „Nowin Strzelińskich”.
Jakub Olejnik

Rozmawiali o zwiększeniu finansowania klubu UKS „Tygrysy” WYBRALI NOWE WŁADZEPod koniec maja odbyło się pierwsze posiedzenie  trzeciej kadencji 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzelinie. W spo-
tkaniu uczestniczył m.in. Mariusz Kunysz – zastępca burmistrza, któ-
ry w imieniu szefowej naszej gminy przywitał członków rady.

zentujący Terenowy Klub 
Sportowy „Granit”, wice-
przewodniczącym - Tomasz 
Głowacki, przedstawiciel 
Rady Miejskiej Strzelina, 
a sekretarzem i przedstawi-
cielem burmistrza - została 
Kamila Hałaśkiewicz.

Dwa tygodnie później 
w strzelińskim magistracie 
odbyło się kolejne posiedze-
nie Gminnej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego 
w Strzelinie. Wzięli w nim 
udział m.in. członkowie 

rady, a także przedstawi-
ciele władz gminy Strzelin 
- burmistrz Dorota Pawnuk 
oraz sekretarz Kazimierz 
Nahajło. Zaproszono rów-
nież radnych Rady Miej-
skiej Strzelina oraz przed-
stawicieli lokalnych klubów 
sportowych. Tematem prze-
wodnim była dyskusja na 
temat udzielenia zwiększo-
nego wsparcia finansowego 
dla klubu UKS „Tygrysy”, 
w związku z awansem druży-
ny mężczyzn do II ligi. Pre-

zes Tygrysów Piotr Charęza 
przedstawił sytuację, w jakiej 
znalazł się klub, przybliżył 

koszty finansowe związane 
z udziałem klubu w roz-
grywkach II ligi, a także od-

powiadał na liczne pytania 
uczestników posiedzenia. 

RED

 Właściciel strzelińskiego szpitala (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu) zaproponował samorzą-
dom pokrywanie strat, które przynosi porodówka w placówce
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Łącznie przeznaczono ponad 22 tys. zł

Pieniądze dla organizacji pozarządowych
Gmina Strzelin stale wspiera organizacje pozarządowe działające na naszym terenie. Tym razem, w trybie poza-
konkursowym, na przełomie maja i czerwca strzeliński magistrat przeznaczył na ten cel ponad 22 tys. zł.  Poniżej 
publikujemy listę oraz otrzymane kwoty przez poszczególne organizacje.

Strzeliński Klub Biegacza „Granit” - otrzymał 3 780 zł na realizację zajęć z podstaw techniki biegania, aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizację 
sportową mieszkańców gminy Strzelin. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18-20. Zadanie realizowane 
jest na obiekcie sportowym w Strzelinie oraz w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie. Strzeliński Klub Bie-
gacza „Granit” niejednokrotnie korzystał ze wsparcia finansowego Gminy Strzelin. Był współorganizatorem m.in. 
Strzelińskiej Dziesiątki 2018 oraz 2021, „Hartujemy się i biegamy razem” czy też „Rozbiegaj się z nami w 2020”. 

 Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – otrzymało 8 100 zł. 
W ramach wsparcia stowarzyszenie planuje zorganizować dwa spotkania integracyjne z zabawą oraz co-
roczny wyjazd do Częstochowy. Środki zostały przeznaczone również na spotkanie z okazji Dnia Dziecka. 
Łącznie w spotkaniach weźmie udział ok. 100 osób. Celem przewodnim zadania jest przede wszystkim 
wymiana doświadczeń między uczestnikami, spędzenie  czasu z dala od używek, integracja uczestników. 
W ramach spotkań przewidziane są różnego rodzaju zabawy, konkursy, muzyka i śpiew, a także poczęstu-
nek. Miejscem spotkań integracyjnych jest domek klubowy w Białym Kościele. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej – otrzymało 4 000 zł na 
organizację ogólnodostępnych rajdów pieszych dla mieszkańców gminy Strzelin. Od lipca do września towa-
rzystwo planuje organizację wycieczek w Beskidy oraz do Republiki Czeskiej. Przewidywana liczba uczestników 
to ok. 100 osób. Wśród organizatorów znajdują się zarówno przodownicy turystyki górskiej oraz przodownicy 
imprez na orientację i organizatorzy turystyki.

 Stowarzyszenie Świętego Celestyna – otrzymało 4 850 zł. 11 czerwca po raz XVII stowarzyszenie zorganizo-
wało imprezę pn. „Sportowa Sobota z Celestynem” w formie pikniku integracyjnego.  Członkowie stowarzyszenia 
posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także w organizacji tego typu imprez.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelinie – otrzymał 2 000 
zł na zakup koszulek z nadrukiem logo związku i gminy Strzelin dla aktywnych członków. Koszulki będą stano-
wiły formę promocji na imprezach integracyjnych, sportowych, kulturalnych oraz różnego rodzaju spotkaniach, 
takich jak: warsztaty kulinarne, nauka tańca, zawody sportowe itp. Głównym przesłaniem zadania jest widoczność 
i rozpoznawalność seniorów z gminy Strzelin. 

RED

Zajęcia, półkolonie, obozy...

Ponad 200 tys. zł 
na aktywne wakacje

Strzeliński samorząd tradycyjnie dofinansuje wakacyjny 
wypoczynek dzieci i młodzieży z miasta i gminy Strzelin. 
Na ten cel strzeliński samorząd przeznaczył ponad 207 
tys. zł. Z  dofinansowania na półkolonie lub wyjazdowe 
kolonie i obozy skorzysta aż dziewięć podmiotów.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadań dotyczących organizacji półkolonii lub letniego 
wypoczynku w formie wyjazdowej kolonii, obozu dla dzieci i młodzieży za-
mieszkałych na terenie gminy Strzelin. Dofinansowanie otrzymają organizacje 
pozarządowe:

* Związek Harcerstwa Polskiego - 45 tys. zł na organizację obozu har-
cerskiego w Pobierowie nad morzem. 

* Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - 45 tys. zł na organizację pół-
kolonii oraz wyjazdowych form wypoczynku. 

* Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy - 25 tys. zł na organizację półkolo-
nii w formie wyjazdowych wycieczek. 

* Klub Sportowy Strzelinianka - 27 tys. zł na organizację obozu sporto-
wego w Białce Tatrzańskiej oraz półkolonii na obiektach sportowo – re-
kreacyjnych w gminie Strzelin.  

* Terenowy Klub Sportowy „Granit” -  10 tys. zł na organizację obozu 
sportowego w Lidzbarku Warmińskim. 

* Fundacja Młodzi Sportowcy - 26 600 zł na organizację obozów spor-
towych oraz półkolonii. 

Ponadto w formie pozakonkursowej Gmina Strzelin udzieliła wsparcia Sto-
warzyszeniu Europolscy, które otrzyma 6 200 zł na organizację półkolonii 
letniej (II turnusy) dla 60 osób. Uczestnicy pędzą aktywnie czas na zabawach 
i zajęciach w terenie z wykorzystaniem bazy rekreacyjno–sportowej Strze-
lina. Ponadto w planie przewidziane są dwie wycieczki wyjazdowe do zamku 
w Mosznej i udział w zajęciach warsztatowych „Szkoła magii i czarodziejstwa” 
oraz wycieczka do Parku Dinozaurów w Krasiejowie. 

Środki otrzymał również Polski Związek Wędkarstwa. 3 tys. zł przeznaczone 
zostanie na organizację obozu wędkarskiego w Zdzieszowicach. W planach prze-
widziane są zawody wędkarskie na Odrze, szkolenie z ekologii oraz  wędkarstwa. 
W obozie udział weźmie ok. 10 młodych mieszkańców gminy Strzelin. 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjnemu otrzymało natomiast 20 tys. 
zł na organizację półkolonii pływackich (VII turnusów) z warsztatami z profi-
laktyki uzależnień behawioralnych (uzależnienia od urządzeń elektronicznych) 
dla 140 młodych mieszkańców naszej gminy. Program półkolonii uwzględnia 
także zajęcia manualno – plastyczne, sportowe, udzielania pierwszej pomocy 
oraz wycieczki autokarowe i zabawy integracyjne.

RED

A p e l  b u r m i s t r z a  d o  s t a r o s t y  
Szanowna Pani, 
w nawiązaniu do dotychczasowych spotkań i informacji przekazywanych przez przedstawicieli władz Uniwersytec-

kiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dotyczących zamiaru dalszego ograniczania usług zdrowotnych dla miesz-
kańców powiatu strzelińskiego w byłym szpitalu powiatowym, bardzo proszę o informacje w następujących kwestiach:
1. Jakie konkretnie formalne działania zostały podjęte przez władze powiatu strzelińskiego wobec faktu li-

kwidacji oddziałów pediatrycznego i chirurgicznego w 2021 r., czyli tuż po zawarciu Aktu notarialnego 1 stycz-
nia 2021 r. i wbrew jego zapisom. W załączniku nr 6 do „Oferty zakupu całości przedsiębiorstwa upadłego”, 
złożonym do Syndyka masy upadłości „Strzelińskiego Centrum Medycznego” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą 
w Strzelinie 19 listopada 2020 r., dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Ra-
deckiego we Wrocławiu złożył w imieniu Oferenta  oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty, posiada 
możliwości finansowe, organizacyjne i techniczne gwarantujące niezakłóconą kontynuację działalności medycznej 
w zakresie nie mniejszym niż dotychczas świadczony przez upadłą spółkę?
2. Jakie obecnie podejmowane są przez władze Powiatu działania w celu zapobieżenia likwidacji kolejnych 

oddziałów w jedynej placówce, w tym położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego, w Strzelinie?
3. Czy wyrażono formalnie zgodę na likwidację oddziału chirurgicznego w zamian za całodobowe Ambula-

torium Chirurgiczne w wymiarze 170 godzin tygodniowo?
4. Czy i jak władze powiatu zareagowały na wprowadzoną od 1 czerwca 2022 r. zmianę ograniczającą liczbę 

godzin pracy Ambulatorium Chirurgicznego ze 170 do 39 godzin tygodniowo?
5. Jaki był nadzór i kontrola ze strony władz powiatu strzelińskiego oraz jakie sankcje zostały uruchomione 

wobec dotychczasowych działań USK radykalnie ograniczających zakres świadczeń medycznych (wbrew publicz-
nym zapewnieniom Pani Starosty, między innymi podczas konferencji prasowej 12 listopada 2020 roku)?
6. Czy i jakie konkretnie warianty są rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Strzelińskiego wobec deklaracji 

dyrektora USK o możliwości powrotu strzelińskiej placówki pod zarządzanie samorządu powiatowego? 
7. W jaki sposób Zarząd Powiatu Strzelińskiego ma zamiar realizować zadania z zakresu ochrony zdrowia 

o charakterze ponadgminnym, a takim właśnie jest prowadzenie powiatowego szpitala?
Obowiązkiem Powiatu jest tak prowadzić działalność, by zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej - w tym 

w szczególności z zakresu edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 2 usp). Wy-
pełnienie wskazanych  obowiązków ustawowych nie może być  zrealizowane poprzez zaniechanie  działalności 
w tych dziedzinach. 
W chwili obecnej Powiat Strzeliński pozbawił się jedynej placówki, wobec której miał skuteczne narzędzia 

egzekwowania świadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia, o fundamentalnym znaczeniu dla społeczności powiatu 
strzelińskiego. 
Proszę o  informację,  czy  jest zatem wola władz Powiatu Strzelińskiego, aby  ta placówka znowu stała się 

własnością Powiatu Strzelińskiego? 
Apeluję o pilne podjęcie działań w celu zapobieżenia dalszej niepewności załogi szpitala i co za tym idzie, skła-

daniu przez nich wypowiedzeń, co wywołuje uzasadnione obawy naszego społeczeństwa o jego całkowitą likwidację. 
Dorota Pawnuk 
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W piątek, 10 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska ONZ (obchodzonego 5 
czerwca) oraz Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju odbyło się oficjalne otwarcie farmy solarnej 
przy fabryce McCain Poland w Chociwelu. To kamień milowy w idei McCain „Żywność przyjazna 
planecie” oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Ponad 11 000 paneli słonecznych oraz pozyskiwana 
energia elektryczna z gwarancjami pochodzenia OZE, daje fabryce w Chociwelu, miano pierwszego 
zakładu McCain w Europie, który działa w 100% w oparciu o zieloną energię.

Farma solarna działa od stycznia 2022 r. i dostarcza około 25% energii elektrycznej, potrzebnej 
do funkcjonowania zakładu. Dodatkowo, McCain pozyskuje energię z gwarancjami pochodzenia 
OZE, co w sumie pokrywa 100% zapotrzebowania. W rezultacie, fabryka w Chociwelu jest pierwszą 
fabryką McCain w Europie zasilaną w 100% energią odnawialną. W efekcie uzyskiwane jest zmniej-
szenie emisji CO2 o 4,3 tys. ton/rok.

Nowy system składa się ze wspomnianych ponad 11 000 naziemnych paneli słonecznych, zain-
stalowanych na terenie przy zakładzie. Produkują one 5,3 GWh rocznie, co stanowi równowartość 
rocznego zużycia energii przez 1200 osób. System o mocy 4,9 megawata (MW) jest zbudowany, 
utrzymywany i eksploatowany w ramach partnerstwa z firmą Engie. 

Priorytety...
McCain, jako jeden z największych światowych producentów mrożonych produktów ziemnia-

czanych, działający w Europie od prawie 50 lat, mający silne korzenie lokalne, jest od dawna zaan-
gażowany w promowanie zrównoważonej produkcji i przetwarzania żywności. Produkcja przyjazna 
planecie oznacza odpowiedzialną uprawę żywności, zmniejszenie śladu węglowego oraz wspieranie 
społeczności, w których grupa prowadzi działalność. 

Do 2030 r. firma McCain zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnej emisji CO2 w wyni-
ku swojej działalności o 50% (w 1 i 2 zakresie). Zobowiązanie to zostało uznane przez inicjaty-
wę Science Based Targets (SBTi) za zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego ocieplenia 
o 1,5°C.  Firma McCain zobowiązała się również do wykorzystywania w swoich zakładach 
produkcyjnych energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Farma so-
larna jest częścią ogólnej strategii firmy McCain w zakresie działań efektywnie wykorzystują-
cych zasoby, która jest jednym z czterech filarów zrównoważonego rozwoju firmy. - Jest to 
część naszej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, którą będziemy kontynuować 
w nadchodzących latach. Będziemy nadal dawać przykład, podejmując kroki i wdraża-
jąc środki, które pomogą nam i naszym partnerom w dążeniu do bardziej zrównoważo-
nej przyszłości – mówi Erwin Pardon, Prezes McCain na Europę Kontynentalną.

Dodajmy, że w oficjalnym otwarciu farmy solarnej uczestniczyli m.in. przedstawiciele gminy 
Strzelin, w skład którego weszli burmistrz Dorota Pawnuk oraz zastępca Mariusz Kunysz. 

Przypomnijmy, że McCain to firma rodzinna wywodząca się z Kanady, założona przez dwóch 
braci, Harrisona i Wallace'a McCainów, w 1957 roku. W latach 70. firma rozszerzyła działalność 
w Europie, rozpoczynając ją w Holandii - zanim w 1999 roku pojawiła się w Polsce. Blisko 25 lat 
później firma McCain zatrudnia w Polsce 242 pracowników, utrzymuje bezpośrednie kontakty z po-
nad setką polskich rolników, a jej marka cieszy się wyjątkową reputacją. 

Jedna na cztery frytki spożywane na świecie jest wyprodukowana przez McCain, czy to spożywana 
w restauracji czy w domu.

RED

W oficjalnym otwarciu farmy uczestniczyła m.in. burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk oraz starosta strzeliński Anna Horodyska

Farma solarna składa się z ponad 11 tysięcy paneli słonecznych

Gigantyczna farma 
solarna to kamień 
milowy w idei 
działalności firmy 

McCain w Chociwelu 
napędzany zieloną energią

Fabryka w naszej gminie zyskała miano pierwszego zakładu McCain w Europie, która w 100% działa w oparciu o zieloną energię. Wszystko 
za sprawą ponad 11 tysięcy paneli słonecznych, które zainstalowano niedawno przy zakładzie. Produkują one 5,3 GWh rocznie, co stanowi 
równowartość rocznego zużycia energii przez 1200 osób.
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W środę, 15 czerwca 
w Strzelińskim Ośrod-
ku Kultury odbyło się 
tradycyjne, coroczne 
spotkanie z okazji 
Dnia Przedsiębiorcy. 

Z zaproszenia burmistrza 
skorzystała całkiem spora gru-
pa lokalnych przedsiębiorców, 
a w programie spotkania znala-
zły się m.in. prezentacje przy-
gotowane przez: Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„Invest Park”, Dolnośląską 
Agencję Współpracy Gospo-
darczej, Agencję Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej 
oraz Dzierżoniowskie Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego. Wśród oficjalnych 
gości był m.in.  Artur Kowalik 
- Dyrektor Departamentu Go-
spodarki UMWD, który złożył 
przedsiębiorcom najlepsze ży-
czenia od marszałka i zarządu 
województwa.

Oprócz prelekcji, spotka-
nie było tradycyjnie doskona-
łą okazją do integracji lokal-
nego biznesu, ale też złożenia 
podziękowań tym przedsię-
biorstwom i organizacjom, 
które mocno zaangażowa-
ły się w pomoc ukraińskim 
uchodźcom. 

Nie zabrakło też akcentu 
artystycznego.  Tym razem  
o oprawę muzyczną dosko-
nale zadbali uczniowie i na-
uczyciele Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Strze-

W spotkaniu uczestniczyła spora grupa lokalnych przedsiębiorców

Kulturalnym przerywnikiem były występy utalentowanych uczniów naszej szkoły muzycznej

 Po spotkaniu była okazja do indywidualnych rozmów

Program, dedykowa-
ny mieszkańcom w wieku 
65 plus, realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzelinie. Dodajmy, że 
w naszej gminie jest wdrażany 
moduł drugi programu czyli 
„Opieka na Odległość”. Pod-
czas spotkania, zorganizowa-
nego przez GOPS w strze-
lińskim magistracie, 30 
uczestnikom programu (lub 
ich opiekunom) przekaza-
no opaski z niezbędnym 
osprzętem, a przedstawiciel-
ka dostawcy przeprowadziła 
szkolenie z zakresu obsługi 
tego pożytecznego urządze-
nia. Warto podkreślić, że ta 
niepozorna opaska może się 
przyczynić do uratowania 
życia. 

Urządzenie może przydać się seniorom w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia

Do 30 seniorów trafiły „opaski bezpieczeństwa” Mała i niepozorna, ale może ocalić życie
Seniorzy z gminy Strzelin uczestniczący w pi-
lotażowym, rządowym programie „Korpus 
Wsparcia Seniorów” otrzymali na początku 
czerwca bezpłatne „opaski bezpieczeństwa” 
i zostali przeszkoleni w ich obsłudze.

Przypomnijmy, że bezpłat-
ne urządzenie jest połączone 
z usługą operatora pomocy 
(24 h na dobę, siedem dni 
w tygodniu). W przypadku 
trudnej sytuacji lub nagłego 
zagrożenia, wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego 
się na opasce, umożliwia po-
łączenie się ze stale gotową 
do interwencji centralą ope-
ratora. Po odebraniu zgło-
szenia dyspozytor (ratownik 
medyczny, opiekun medycz-
ny, pielęgniarka) podejmują 
decyzję o sposobie udzielenia 
pomocy seniorowi. W zależ-
ności od sytuacji może on 
zapewnić wsparcie emocjo-
nalne przez telefon, poprosić 
o interwencję kogoś z jego 
najbliższego otoczenia (ro-

dzinę, sąsiadów, opiekunów) 
lub pracownika ośrodka po-
mocy społecznej i wezwać 
służby ratunkowe.

Program adresowany jest 
do seniorów powyżej 65 
roku życia mieszkających na 

terenie gminy Strzelin, któ-
rzy zamieszkują sami lub 
z członkami rodziny, którzy 
nie są w stanie zapewnić im 
wystarczającej opieki.

Zainteresowanie progra-
mem okazało się duże, dla-

tego wszystko wskazuje, że 
do grona 30 seniorów, którzy 
otrzymali opaski już w nie-
dalekiej przyszłości dołączą 
kolejni. Osoby, które są zain-
teresowane udziałem w pro-
gramie mogą się zgłaszać do 

GOPS w Strzelinie, telefo-
nicznie (71 392 05 77) , ma-
ilowo (biuro@gops-strzelin.
pl) lub osobiście w siedzibie 
GOPS-u przy ul. Kamiennej.

RED

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

linie. Ich występy zrobiły 
ogromne wrażenie na uczest-
nikach spotkania, a wystąpili: 
Mateusz Forgiel  - trąbka, 
akompaniator: Marzena 
Kowalska – fortepian
Miłosz Kania – fortepian
Alicja Sobczak – flet, 
akompaniator: Grażyna 
Bukartyk – fortepian
Marcel Forgiel – fortepian
Agata Kazimierowicz – gitara
Maciej Buczyński – fortepian
Hanna Humelt – skrzypce,  
akompaniator: Monika Duda

Burmistrz Dorota Paw-
nuk  po oficjalnym otwarciu 
spotkania i przywitaniu gości 
przedstawiła prezentację do-
tyczącą wspólnych działań 
biznesu i samorządu w za-
kresie pomocy uchodźcom 
wojennym z Ukrainy prze-
bywającym na terenie gminy 

Strzelin. Szefowa gminy za-
prezentowała i podsumowała 
też inne wspólnie realizowa-
ne projekty, m.in. w zakresie 
ekologii, jak również przypo-
mniała o gminnych formach 
wsparcia dla firm, tj. pomocy 
de minimis oraz regionalnej 
pomocy inwestycyjnej. 

Burmistrz wręczyła też 
osobiście podziękowania 
obecnym podczas spotka-
nia przedstawicielom firm 
i instytucji, które wspierały 
strzeliński samorząd w dzia-
łaniach pomocowych na 
rzecz uchodźców, tj. Xylem 
Watermark, Antolin Silesia 
Sp. z o.o., Brozz Projektowa-
nie i Reklama, Piekarnia Ję-
druś, Strzeliński Uniwersytet 
Dziecięcy. Poza tym, ogólne 

podziękowania skierowane 
zostały do wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób pomo-
gli, a nie mogli uczestniczyć 
w spotkaniu. 

Następnie, goście ze 
współpracujących z gminą 
instytucji przedstawiali swoje 
prezentacje, a były to kolejno: 

Instrumenty wsparcia 
dla przedsiębiorstw z Dol-
nego Śląska – Krzysztof  
Kubala, Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej

„WSSE Invest-Park” 
Wsparcie Inwestycji Lo-
kalnych - Beata Rzemyszkie-
wicz – Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Invest-
-Park”

Wsparcie Przedsiębior-
ców w Aglomeracji Wro-

cławskiej - Aneta Herbuś, 
Agencja Rozwoju Aglomera-
cji Wrocławskiej S.A.

Mieszkanie na wynajem 
w systemie TBS szansą dla 
pracowników i pracodaw-
ców – Lech Nowak, Dzier-
żoniowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego-

Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji goście udali się na 
wspólną rozmowę przy po-
częstunku. Spotkanie upły-
nęło w bardzo miłej atmos-
ferze. Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim za przybycie i do 
zobaczenia za rok. 

RED
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Niedawno poznaliśmy nową firmę, która 
od lipca będzie odpowiedzialna za odbiór 
i  transport odpadów z  gminy Strzelin. Za-
daniem operatora będzie również obsługa 
PSZOK-u, wyposażenie wskazanych nieru-
chomości w pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów, dostarczanie worków do zbierania 
śmieci, a także organizacja zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w mieście i sołectwach.

Pod koniec maja w strzelińskim magistracie podpisano 
umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, pochodzących z nieruchomości mieszkalnych 
gminy Strzelin. Nowym operatorem systemu została firma Che-
meko- System z Wrocławia, która w postępowaniu przetargo-
wym zaoferowała za realizację usługi w cyklu dwuletnim 13 203 
738 zł. Zakres świadczenia usług obejmuje: odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,  

STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karami

To ostatni dzwonek na 
zgłoszenie źródła ciepła
W poprzednich numerach naszej gazety informowaliśmy o obowiązku wpisa-

nia nieruchomości do bazy emisyjności budynków. Przypomnijmy, że dotyczy 
to każdej nieruchomości wyposażonej w źródło ciepła. Niezależnie od 
tego, czy jej właściciel korzysta z dodatkowych programów osłonowych. 
W przypadku nowych budynków i zmiany ogrzewania w budynkach ist-
niejących, ustawowy termin na wpisanie nieruchomości do bazy to 14 
dni od daty odbioru inwestycji. Ostateczny termin na wpis do bazy to 30 
czerwca 2022 roku. 

Jak dokonać wpisu do bazy?
Zgłoszenie źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą zrobić 

na dwa sposoby: 
• elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Dekla-

rację wypełnia się przez jeden z kwalifikowanych sposobów logowania. Jest to 
najszybszy i najwygodniejszy sposób. 

• wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając oso-
biście do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.

Przypominamy jednocześnie, że brak wpisu do bazy emisyjności budynków 
wiąże się z karami. Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi 
źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać 
karę grzywny.

REDDZIKA NATURA NA WIEŻY CIŚNIEŃ
W piątek, 17 czerwca Strzeliński Ośrodek Kultury z Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwie-

rząt „Puchaczówka” zorganizował „Spotkanie z Dziką Naturą" na wieży ciśnień. Prelekcję o tym jak po-
stępować w przypadku spotkania na swojej drodze zranionych dzikich zwierząt, o sowach, bocianach itp. 
wygłosili Aneta i Marcin Marcowie. Kilkadziesiąt osób zgromadzonych na terenie wieży ciśnień z uwagą 
słuchało wykładu gospodarzy Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Puchaczówka”. Zebra-
ni chętnie zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Było to spotkanie niezwykle 
ciekawe, z którego każdy wyszedł z bagażem nowych doświadczeń i wiedzy. 

SOK 

 Uczestnicy spotkania wyszli z bagażem nowych doświadczeń i wiedzy

Od lipca za odbiór odpadów z gminy Strzelin będzie odpowiedzialna nowa firma 
(fot. ilustracyjne)

INTEGRACJA 
I WYJAZD 

DO ARBORETUM 
W środę, 8 czerwca w strze-

lińskim magistracie odbyło się 
spotkanie Strzelińskiej Rady Se-
niorów. W naradzie z przedsta-
wicielami gminnych środowisk 
zrzeszających seniorów udział 
wziął sekretarz gminy Kazimierz Nahajło. W trakcie spotkania członków rady poinformowano o „opa-
skach bezpieczeństwa”. W ramach programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 30 seniorów 
z gminy Strzelin otrzymało za darmo taką opaskę, która będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 
h na dobę, siedem dni w tygodniu). Więcej o programie przeczytacie w tekście pt. „Mała i niepozorna, ale 
może ocalić życie” na stronie 8.

Ponadto seniorzy omawiali planowany na lipiec wyjazd do Arboretum w Wojsławicach, w ramach 
spotkania entuzjastów liliowców. Przewodniczący Strzelińskiej Rady Seniorów Konstanty Sikorski 
poruszył także temat działań na rzecz integracji środowisk osób starszych z terenu naszej gminy. 
Omówiono również zbliżający się termin zakończenia II kadencji rady. Obecnie jest prowadzony 
nabór kandydatów do Strzelińskiej Rady Seniorów. Niebawem poznamy nowych członków, którzy, 
podkreślmy, pełnią funkcję społecznie.

RED

Spotkanie Strzelińskiej Rady Seniorów odbyło się w strzelińskim magistracie

Edukacyjna 
narada 

We wtorek, 14 czerwca 
w strzelińskim magistra-
cie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli władz sa-
morządowych z dyrektora-
mi placówek edukacyjnych 
podległych gminie Strzelin. 
Podczas narady omawiano 
m.in. przygotowanie przy-
szkolnych boisk i placów zabaw do wakacji. Wszystkie takie obiekty będą dostępne 
dla mieszkańców również w czasie letniej przerwy. O ofercie skierowanej do dzieci 
i młodzieży mówił Tomasz Charowski, Prezes Strzelińskiego Centrum Sportowo-
-Edukacyjnego, a dyrektorzy naszych szkół przedstawili najbliższe plany i najpilniej-
sze potrzeby remontowe. 

Pracownicy wydziału odpowiedzialnego za realizację gminnych inwestycji szcze-
gółowo omówili duże zadanie, które rozpocznie się podczas wakacji. Przypomnijmy, 
że chodzi o termomodernizację trzech placówek – PSP nr 4, PSP nr 5 i szkoły mu-
zycznej. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina radni zdecydują o zwiększeniu 
środków na tę inwestycję. Jeśli decyzja rajców okaże się pozytywna to już na począt-
ku lipca powinny zostać podpisane umowy z wykonawcami.

Podczas narady poruszono też szereg innych spraw organizacyjnych, dotyczących 
funkcjonowania naszych szkół i przedszkoli.

RED

Spotkanie było poświęcone m.in. kwestiom przygotowania przyszkolnych 
boisk i placów zabaw do wakacji

Zbiórka wielkogabarytów również w mieście... Umowa „odpadowa” podpisana
obsługę PSZOK-u, organizację zbiórki odpadów wielkogabary-
towych zarówno w mieście, jak również w sołectwach oraz edu-
kację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpa-
dami. Dodatkowo wykonawca będzie miał obowiązek wyposażyć 
wszystkie wskazane nieruchomości w pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów oraz dostarczać worki do zbierania odpadów 
(przy zachowaniu ograniczenia ilościowego). Umowę, w imieniu 
Chemeko – System, podpisała Joanna Kulwanowska, Wiceprezes 
Zarządu i Dyrektor ds. Technologii i Odzysku. W imieniu naszej 
gminy dokument podpisały - burmistrz Dorota Pawnuk oraz 
skarbnik Łucja Szczepańska.

W trakcie kameralnego spotkania przedstawiciele wykonaw-
cy zadeklarowali chęć współpracy z dotychczasowym operato-
rem systemu i jego podwykonawcą. To dobra informacja dla 
lokalnej społeczności, bo to oznacza, że od 1 lipca mieszkańcy 
nie powinni odczuć większych zmian w zakresie funkcjonowa-
nia gminnego systemu gospodarowania odpadami.

RED
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Z życia sołectw

To jak istotna jest budowa chodnika dla mieszkańców Górca 
mogą świadczyć wydatki z funduszu sołeckiego. Od kilku lat lwią 
część pieniędzy przeznaczają na zakup materiałów potrzebnych 
do wykonania tej inwestycji. Chodnik jest kluczowy ze względów 
bezpieczeństwa, gdyż jak zauważa sołtys, dziennie przez miej-
scowość przejeżdża kilkadziesiąt samochodów ciężarowych.

W poszczególnych numerach „Nowin Strzelińskich” prezentujemy sołectwa gminy 
Strzelin. Tym razem wybraliśmy się do Górca. Sołtysem wsi od trzech lat jest Kazimierz 
Cygan. Gospodarz jest już na emeryturze, a wcześniej przez ponad 25 lat prowadził 
sklep spożywczy w Ludowie Polskim. Działalność społeczna nie jest mu jednak obca, 
gdyż pracował w Radzie Miejskiej Strzelina. Górzec liczy nieco ponad 250 osób. Choć 
w miejscowości zauważalny jest ruch w obrocie nieruchomościami (powstają nowe 
domy mieszkalne), to nie jest na taką skalę jak w nieodległej Pławnej. 

Dla mieszkańców bardzo istotne są środki z funduszu sołeckiego. W tym roku do 
dyspozycji mają ponad 21 tys. zł. Kolejny rok z rzędu lwią część tych środków przezna-
czają na zakup materiałów potrzebnych do budowy chodnika. W tym roku to ponad 
19 tys. zł. - Chodzi o budowę około 200 metrów chodnika. Kupiliśmy już kostkę 
brukową, tłuczeń na podbudowę. Czekamy tylko na rozpoczęcie inwestycji – 
podkreśla Kazimierz Cygan. Wydawałoby się, że wszystko powinno pójść jak z płatka, 
ale niestety tak się nie dzieje. - Chodnik ma znajdować się przy drodze powiatowej. 
Inwestycja została uzgodniona między Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim 
jeszcze za poprzedniego starosty, Marka Warcholińskiego. Teraz dochodzą do 
nas niepokojące informacje, które stawiają budowę chodnika pod znakiem za-
pytania. Chciałbym zorganizować spotkanie z mieszkańcami, na które zaproszę 
starostę i burmistrza, aby porozmawiać o tej inwestycji. Wierzę, że uda się ją 
zrealizować. Bardzo na to liczymy – przyznaje Cygan. Pozostałe środki z funduszu 
sołeckiego (nieco ponad 2 tys. zł) mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie terenów zie-
lonych oraz zakup ławki, która zostanie zamontowana przy przystanku autobusowym. 

Chcą wyniesiony próg zwalniający 
Priorytetową kwestią dla mieszkańców jest wspomniana wcześniej budowa chodnika. 

To kluczowe z uwagi na bezpieczeństwo. W Górcu ruch, zwłaszcza pojazdów cięża-
rowych, jest bardzo duży. Ma to związek m.in. z działającą w miejscowości dużą firmą 
zajmująca się transportem i odzyskiem odpadów poprodukcyjnych, produktów ubocz-
nych oraz materiałów paszowych. Przez Górzec przejeżdżają również tiry do firmy 
McCain, która jest zlokalizowana między Chociwelem a Pławną. - Dziennie przez 
Górzec przejeżdża kilkadziesiąt samochodów ciężarowych. Sporo kierowców 
nie respektuje ograniczenia prędkości, co stwarza bardzo duże niebezpieczeń-
stwo. Z tego względu budowa chodnika jest u nas konieczna – przyznaje sołtys. 
Jednocześnie zwraca uwagę na kolejną ważną inwestycję, która zmusiłaby kierowców 
do spokojniejszej jazdy. - Przydałby się wyniesiony próg zwalniający. Niedawno 
powstał taki w Szczawinie i widzę, że bardzo dobrze się sprawdza. W Górcu 
zamontowano wcześniej próg zwalniający, tzw. hopkę, ale w bardzo krótkim 
czasie został zniszczony pod kołami ciężkich aut. Zdajemy sobie sprawę, że nie 

Sołtysem Górca od trzech lat jest Kazimierz Cygan

Pielgrzymowali 
do sanktuarium

W sobotni wczesny poranek, 11 czerwca do No-
wolesia wyruszyła XXII Strzelińska Pielgrzymka 
do Dekanalnego Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej z Kresów. Jej przewodnikiem 

był ks. Wiesław Wawrzynów z Parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża św. w Strzelinie. Zabezpieczana 
przez straż miejską i policję pielgrzymka już trady-
cyjnie zatrzymała się na krótkie postoje w Gęsiń-
cu i w Dębnikach. W tej drugiej miejscowości dla 
pielgrzymów przygotowano słodki poczęstunek. 
W Nowolesiu pątników serdecznie przywitał pro-
boszcz Janusz Prejzner. Po mszy, w przykościelnym 
ogrodzie, zorganizowano tradycyjny poczęstunek, 
a strudzeni pielgrzymi mogli się posilić gorącą gro-
chówką oraz pieczonymi kiełbaskami. 

W pielgrzymce wzięło udział ponad sto osób.
RED

W pielgrzymce uczestniczyło ponad 100 osób

Priorytetem jest chodnik

pozbędziemy się u nas ruchu pojazdów ciężarowych, ale dzięki wspomnianej 
inwestycji możemy złagodzić uciążliwości i poprawić bezpieczeństwo – konty-
nuuje. Mieszkańcy liczą jeszcze na jedną drogową inwestycję. Chodzi o drogę gminną 
(śródpolną) biegnącą w kierunku Strzelina i łączącą się w mieście z ul. Okulickiego. - Ta 
trasa idealnie nadaje się na ścieżkę pieszo-rowerową. To też doskonały skrót do 
Strzelina od naszej strony. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się położyć na 
tej trasie asfalt - zaznacza Cygan.

Jak przyznaje sołtys, uciążliwością dla okolicznych rolników jest niski poziom wody 
w rzece Mała Ślęza. - Jedna z firma zajmująca się produkcją warzyw pompuje 
z rzeki wodę do nawadniania upraw. To przyczynia się do suszy, którą widać na 
sąsiednich polach. Interweniowałem w tej sprawie w Starostwie Powiatowym 
w Strzelinie, a także w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, ale 
bezskutecznie – informuje.  

Z wioskowych ciekawostek warto zaznaczyć, że w Górcu przez wiele lat działał 
Dom Dziecka. W związku ze zmianami zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej jednostka musiała zostać przekształcona w dwa mniejsze ro-
dzinne ośrodki, które działają obecnie w Strzelinie przy ul. Orzeszkowej i Ludowie 
Polskim. Starostwo Powiatowe w Strzelinie, które jest właścicielem obiektu w Górcu 
kilkukrotnie próbowało sprzedać budynek wraz z działką, ale na razie bezskutecznie. 
- Gmina dzierżawi fragment działki, który służy nam obecnie jako plac zabaw. 
Jeśli starostwu uda się sprzedać nieruchomość, będziemy musieli znaleźć inną 
lokalizację placu zabaw. Urządzenia możemy zamontować przy świetlicy, ale 
nie jest tam zbyt dużo wolnej przestrzeni - zaznacza Cygan. 

Jakub Olejnik
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Od nowego roku 
szkolnego Publiczną 
Szkołą Podstawo-
wą nr 5 w Strzelinie 
pokieruje Sylwia 
Koperska. Nauczy-
cielka z 28-letnim 
stażem jest dobrze 
znana społeczno-
ści szkolnej, gdyż 
od kilku lat pełni 
funkcję wicedyrek-
tora placówki. Na 
jakie kwestie będzie 
kładła nacisk nowa 
dyrektor i przed 
jakimi wyzwaniami 
stoi szkoła? 

Niedawno w placów-
kach oświatowych odbyły 
się wybory na dyrektorów 
szkół. Od nowego roku 
szkolnego pokieruje Pani 
Publiczną Szkołą Podsta-
wową nr 5 w Strzelinie. 
Z „Piątką” jest Pani zwią-

Bogaty program i liczne atrakcje 
W sobotę, 4 czerwca na placu Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Kuropatniku odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany 
z  okazji Dnia Dziecka. Organizatorami byli: rada rodziców, 
dyrektor szkoły, grono pedagogiczne oraz pracownicy PSP 
im. Jana Pawła II w Kuropatniku. 

Program występów był bardzo bogaty, a w nim znalazły się:  występ 
chóru Triole, „Stand by me” - przepiękna melodia piosenki w wykona-
niu absolwentki, Wiktorii Łużnej, wybrzmiała na tle akompaniamentu 
wykonanego na bum bum rurkach, „Amovolovolo” i „Seserye” to pio-
senki afrykańskie wykonane przez chór z choreografią, „Lipka” - pio-
senka ludowa wykonana przez chór oraz duet skrzypcowy Marta Hu-
melt wraz z córką Hanią. Po występach chóru zaprezentowało się kilku 
laureatów Szkolnego Konkursu Mam Talent: Piotr Płoskonka zagrał na 
trąbce, Ola Długosz i Julia Koczut pokazały taniec gimnastyczny, Ha-
nia Humelt zagrała na skrzypcach. Następnie odbył się krótki koncert 
w wykonaniu absolwentów. Hubert Jucha i Wiktoria Łużna zaprezento-
wali wokalne umiejętności. Pokaz gry w „zośkę” to była wielka niespo-
dzianka w wykonaniu sekretarki szkoły w Kuropatniku, Sylwii Bubuli 
oraz jej męża Bartosza. Kolejny punkt muzycznych wrażeń to występ 
Varvary Burdovitsyny - uczennicy klasy IV szkoły w Kuropatniku, która 
zdobyła ex equo 1 miejsce w Szkolnym Konkursie Mam Talent. Pokaz 
gimnastyczny w jej wykonaniu pełen szpagatów i innych niesamowitych 
ćwiczeń bardzo zaskoczył i ucieszył wszystkich uczestników festynu. 
Wspólny taniec Belgijka i Jerusalema zakończył muzyczną część pikniku 
rodzinnego w Kuropatniku. Nie zabrakło również stołu ze zdrowymi 
pysznościami. Dodajmy, że w tym wydarzeniu wzięła udział m.in. bur-
mistrz Dorota Pawnuk.

RED

Na uczestników Pikniku Rodzinnego w Kuropatniku czekało wiele atrakcji

W połowie czerwca w Parku Miejskim w Strzelinie ustanowiono rekord we wspólnym tańcu. „Roztańczony Strzelin. 
Taniec łączy pokolenia” - to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez Strzeliński Ośrodek Kultury i po raz kolejny 
można być zachwyconym frekwencją. Wszystkich było ponad 900 osób za co organizator serdecznie dziękuje. Ukłony 
należa się wszystkim szkołom oraz przedszkolom z gminy Strzelin. Nie zabrakło również mieszkańców, którzy indywi-
dualnie pojawili się w strzelińskim parku. - Dzięki wam udało się ustanowić ten rekord, który będziemy pobijany 
w kolejnych latach – podkreśla Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia Korczyńska. Tym razem tańcem 
przewodnim była Jerusalema, ale uczestnikom tak przyjemnie się tańczyło, że na tym nie poprzestano. Była bellgijka, 
waka-waka, gangnam style, lambada, chocolatte oraz macarena. Dla dzieci było to wielkie przeżycie, a każdy z uczestni-
ków ustanawiania rekordu opuszczał park z uśmiechem na twarzy. Wszyscy byli jednego zdania -  za rok będzie trzeba 
ten rekord pobić. 

SOK

 We wspólnym tańcu uczestniczyło ponad 900 osób

„Przejmuję szkołę 
w bardzo dobrej 
kondycji” Nowa dyrektor pokieruje „Piątką”

zana od kilku lat. Proszę 
przypomnieć swoją drogę 
zawodową…

- Jestem nauczycielem dy-
plomowanym z 28–letnim 
stażem pracy. Ukończyłam 
studia magisterskie na Uni-
wersytecie Wrocławskim na 
kierunku Pedagogika - Na-
uczanie Początkowe. Posia-
dam wymagane kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska 
pedagoga i logopedy szkol-
nego, jak również  kompe-
tencje z zakresu organizacji 
i zarządzania oświatą oraz 
pięcioletnie doświadczenie 
na stanowisku wicedyrektora 
szkoły. Pracę w oświacie roz-
poczęłam w 1993 r. w Domu 
Dziecka w Górcu, gdzie pra-
cowałam jako wychowaw-
ca, pedagog i p.o. dyrektora. 
W 2007 r. rozpoczęłam pracę 
w Gimnazjum nr 1 w Strzeli-
nie jako pedagog. Z Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 5 zwią-
zana jestem od 2017 roku peł-
niąc funkcję pedagoga i wice-
dyrektora szkoły. Przez cztery 
lata byłam oddelegowana do 

fili naszej placówki przy uli-
cy Jana Pawła II. Pod swoją 
opieką miałam klasy VII, VIII 
i oddziały gimnazjalne.

Pandemia odcisnęła 
swoje piętno na edukacji. 
Choć w zdalnej nauce 
można odnaleźć pewne 
zalety, to niewątpliwie nie 
jest to optymalna forma 
nauczania. Przed jakimi 
wyzwaniami, w czasie 
popandemicznym, stoi 

obecnie system edukacji?
- Najważniejsze kwestie, 

które stoją przed polską 
szkołą – szczególnie przed 
nauczycielami i dyrektorami 
– to przede wszystkim wy-
zwanie wychowawcze zwią-
zane z odbudową motywacji 
uczniów do bycia w szkole, 
oraz relacji uczniowskich, 
wspólnej nauki oraz ich 
poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności do grupy 
rówieśniczej. Równie waż-
ne jest wyrównanie różnic 
edukacyjnych pomiędzy 
uczniami i praca z grupami 
o znacznym zróżnicowaniu 

wiedzy i umiejętności. Bar-
dzo istotnym jest wyzwanie 
psychologiczne – zapewnie-
nie uczniom i nauczycielom 
dostępności wsparcia psy-
chologicznego w zakresie 
znacząco przekraczającym 
dotychczasową skalę funk-
cjonowania tego systemu. 

Czy po objęciu stano-
wiska dyrektora PSP nr 
5 w Strzelinie zamierza 

wprowadzać Pani jakieś 
zmiany w funkcjonowaniu 
placówki?

- Obejmując stanowisko 
dyrektora w PSP nr 5 przej-
muję szkołę w bardzo dobrej 
kondycji. Będę kontynuować 
obecną misję naszej szkoły.
Zależy mi na utrzymaniu do-
brych relacji z prężnie działa-
jąca w naszej szkole Radą Ro-
dziców, z którą podejmujemy 
wiele ważnych spraw doty-
czących naszych uczniów. 
Myślę, że bardzo ważnym 
zadaniem dla dyrektora szko-
ły jest bycie uważnym na 
bieżące potrzeby uczniów, 
pracowników i rodziców, 
otwartym na różne zmiany, 
które pojawiają się czasem 
z dnia na dzień, czego dowo-
dem była wspomniana wcze-
śniej pandemia czy przyjęcie 
uczniów z Ukrainy.  

Na jakie kwestie będzie 
Pani kładła nacisk pod-
czas zarządzania szkołą?

- Zarządzanie szkołą jest 
zadaniem bardzo odpowie-

dzialnym i wymagającym 
działania na wielu płaszczy-
znach. Funkcjonowanie 
szkoły to ciężka praca nie 
tylko dyrektora, ale całego 
zespołu. Bardzo ważne są 
dla mnie relacje z ludźmi 
i myślę, że właśnie na nie 
będę kładła szczególny na-
cisk podczas pracy. Zgrany 
i dobrze zmotywowany ze-
spół jest wydajny i twórczy, 
dlatego należy współdziałać 
z pracownikami, uważnie 
ich słuchać, szanować i sku-
tecznie motywować.

Bardzo ważną kwestią jest 
również dobra współpraca 
z organem prowadzącym szko-
łę i placówkami wspierającymi 
funkcjonowanie placówki.

Czy są jakieś inwestycyj-
ne zadania konieczne do 
zrealizowania w „Piątce”?

- Największą inwestycją, któ-
ra czeka ,,Piątkę” jest termo-
modernizacja budynku, która 
rozpocznie się już niebawem.

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

 Sylwia Koperska od przyszłego roku szkolnego 
będzie pełnić funkcję dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Roztańczony 
Strzelin... Ustanowili rekord we wspólnym tańcu 
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Teatrzyk kamishibai odwiedza coraz więcej miejsc 

Legendy wzbudzają duże zainteresowanie 
Popularność 

teatrzyku kami-
shibai stworzo-
nego w Miejskiej 
i Gminnej Biblio-
tece Publicznej 
w Strzelinie prze-
rosła oczekiwania 
jego twórców. 
Legendy opraco-
wane graficznie 
i scenariuszowo 
przez dzieci ze strzelińskich szkół prezentowane są w teatrzyku, który odwiedza 
coraz więcej miejsc w gminie Strzelin i poza nią. 

- Jesteśmy zapraszani do szkół i przedszkoli, a także świetlic w okolicz-
nych sołectwach – informuje dyrektor MiGBP w Strzelinie Tomasz Duszyński. 
Nic dziwnego, bowiem opowieści o legendach naszej okolicy wzbudzają duże za-
interesowanie. Co więcej tym spotkaniom towarzyszą warsztaty i tematyczne za-
bawy. Z planowanych kilkunastu przedstawień zrobiło się już ponad dwadzieścia. 
- Gościliśmy w strzelińskich szkołach, ale także w Strzegowie, Księginicach 
Wielkich, Stowarzyszeniu św. Celestyna w Mikoszowie oraz świetlicy w Do-
brogoszczy – wymienia Duszyński. Uczniowie, a także dzieci z rodzicami zoba-
czyli i usłyszeli między innymi legendy „O stworze z komina w Gościęcicach”, „Le-
gendę o strzale" czy o „Diabelskiej Kręgielni” opowiedziane przez Lidię Widelską 
i Karolinę Stepień. Następnie kolorowały i rysowały smoki, grały w „smoka”, tre-
nowały swoje oko rzucając lotkami do tarczy. Dzieci wykazały się dużą aktywnością 
podczas warsztatów plastycznych, przygotowując zakładki do książki w kształcie 
strzały, smoki z papierowych talerzyków czy też grając w grę dopasowaną do danej 
legendy.

Przypomnijmy, że legendy do teatrzyku kamishibai powstały w ramach grantu 
Fundacji Orlen w projekcie „Moje miejsce na Ziemi”.

RED

 Uczniowie zobaczyli i usłyszeli różne legendy opowiedziane m.in. przez Lidię Widelską

Pierwszy projekt realizowa-
ny przez Miejską i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Strzelinie 
w ramach inicjatyw oddolnych 
„Kulturalnego Budzika” już za 
nami. Wyprawa na Czarny Ląd 
ze Szczurkiem Jurkiem (w tej 
roli Tomek Murawski) przycią-
gnęła do biblioteki mnóstwo 
dzieci, które miały okazję po-
znać ten jakże ciekawy kon-
tynent, zobaczyć przedmioty 
pochodzące z różnych miejsc 
Afryki, czy też pograć na bęb-
nach djembe wraz z Bocianem 
- Kajetanem Dudzińskim. Nie 
zabrakło slajdów ukazujących 
życie na Czarnym Lądzie oraz 
prawdziwego targu, na któ-
rym można było poczęstować 
się owocami, daktylami i su-
szonymi figami. To był dzień 
pełen emocji, pozytywnych 
wrażeń i zapachu Afryki, która 
zapewne pozostanie w pamięci 
na dłużej. 

Projekt powstał na podsta-
wie książki edukacyjnej Toma-
sza Murawskiego, Szczurek 
Jurek i zaczarowana Dynia 
(autor jest także scenarzystą 
gry). Książkę wydała strzeliń-
ska biblioteka. Redakcją i ko-
rektą opowieści zajęła się zna- Uczestnicy mieli okazję zagrać na bębnach djembe wraz z Bocianem - Kajetanem Dudzińskim

 Dzieci miały okazję poznać bardzo ciekawy kontynent

To będzie niezwykły spektakl 
Prolog niesamowitego spektaklu „Ballada o wiatrakach”, który strzelińska biblioteka realizuje z Teatr 

Stajni Metamorficznej rozegrał się w poniedziałek, 20 czerwca. To przygotowania do spektaklu na podstawie 
powieści Miguela de Cervantesa. Teatr Stajni Metamorficznej zaprezentował kilka scen teatralnych z życia 
Alonso Kichady. To początek tej opowieści - za-
bawny, smutny i filozoficzny. Miłość do książek 
doprowadziły tego XVII-wiecznego szlachcica 
do szczególnych badań i wyjątkowej decyzji, aby 
wyruszyć w podróż życia, a może w podróż po 
samego siebie… Przygodę zaledwie rozpoczęto, 
a twórcy zapewniają, że nabierze tempa w kolej-
nych odsłonach. Kolejne części niebawem, a finał 
15 lipca.

„Ballada o Wiatrakach - Prolog”
scenariusz i reżyseria: Jacek Wilantewicz 
na podstawie „Przemyślny Szlachcic 
Don Kichot z Manczy” 
Miguela de Cervantesa
występują: Tamara Yelchaninova, 
Jacek Wilantewicz

Ta niezwykła eskapada odbędzie się dzięki 
Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. Jest to 
projekt oddolny realizowany w ramach projek-
tu BLISKO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Projekt realizowany w ramach 
inicjatywy oddolnej finansowany z budżetu Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach projektu „Kulturalny Budzik w Strze-
linie” realizowanego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

RED
Prolog spektaklu zaprezentowano już w strzelińskiej bibliotece

Książka wydana przez bibliotekę

Wyprawa na Czarny Ląd

na mieszkańcom 
Strzelina, Mirka 
S z y c h o w i a k . 
E g z e m p l a r z e 
Szczurka Jurka 
powędrowały do 
uczestników gry. 

Projekt „Kul-
turalny Budzik 
w Strzelinie” re-
alizowany jest 
w ramach Na-
rodowego Pro-
gramu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025.

RED
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W strzelińskiej bibliotece w czerwcu rozpoczął działalność klub planszówek. Kilkanaście osób uczestniczyło 
w pierwszych rozgrywkach, prowadzonych pod okiem Macieja Ziółkowskiego. Było wiele emocji i sporo rozegra-
nych pojedynków. Sonar, Carcassone, Pandemic, The Mind, Ubongo - to jedynie początek z kolekcji kilkuset gier, 
które poznają klubowicze. - Zapraszamy dzieciaki od 10. roku życia, a nawet całe rodziny. Rodzice śmiało 
mogą dołączać. W takim gronie najlepiej grać. Dobra zabawa gwarantowana – zapewnia dyrektor Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie Tomasz Duszyński. 

RED

Klub planszówek rozpoczął działalność w czerwcu

 Im większe grono uczestników 
tym zabawa jest bardziej atrakcyjna

Spotkanie z humorem 

Każdy wyszedł ze swoją karykaturą 
We wtorek, 31 maja w strze-

lińskiej bibliotece, odbyło 
się pełne humoru spotkanie 
z Szymonem Wróblem i Szy-
monem Telukiem. Pozycja 
„Humorem i (u)Śmiechem” 
to prawdopodobnie najpoważ-
niejsza książka o humorze, jaka 
do tej pory powstała. Składają 
się na nią wyjątkowe wywiady, 
przeplatane kultowymi żartami 
i zapomnianymi słowami pomnikowych mentorów. Dla jednych ta książka 
będzie wskazówką czy inspiracją, dla kogoś lekiem na gorszy dzień, innych 
pobudzi do refleksji, będą też tacy, dla których może stać się czystą roz-
rywką w miłym towarzystwie. 

W książce znalazły się barwne i często zaskakujące historie niezwykłych 
postaci, które na różny sposób łączy humor i (u)śmiech. To m.in. profesor 
Jan Miodek, Anna Dymna, Abelard Giza, Krzysztof  Wielicki, Krzysztof  
Skiba, Jacek Fedorowicz, Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus.

Rozmowy okraszone zostały karykaturami wykonanymi przez ilustrato-
ra Szymona Teluka. Każdy uczestnik pełnego humoru spotkania wyszedł 
ze swoją karykaturą.

RED

Każdy uczestnik spotkania otrzymał własną karykaturę

W czerwcu światło dzienne ujrzała Twoja książka 
„Glatz. Goliat”. To już czwarta część z tej serii krymi-
nałów retro. Przypomnijmy, że akcja toczy się w latach 
dwudziestych XIX w.  Kłodzku i okolicach. Na jakie 
mroczne tajemnice tym razem będą 
mogli natrafić czytelnicy?

- Tym razem zabieram czytelników 
do Kłodzka w 1923 r. W marcu tego 
roku ksiądz Paul Reiser skacze z wieży 
kościoła Wniebowzięcia NMP w Glat-
zu. Jego samobójstwo, wydawałoby 
się, przechodzi bez echa, jednak kilka 
miesięcy później ujawniane są obrazy 
przedstawiające wizje, którymi ksiądz 
dzielił się przed śmiercią z wiernymi. 
Malowidła stają się zapowiedzią kolej-
nych morderstw. I te wstrząsają spo-
łecznością Kłodzka.

Zdegradowany wachmistrz Franz 
Koschella ściera się z nowym przeciw-
nikiem, nie wie do końca czy są nim 
„wyznawcy” Reisera czy berliński rin-
gverein, który z niewiadomych 
przyczyn upodobał sobie to 
miasto. Wachmistrz wraz z ka-
pitanem Wilhelmem Kleinem 
natrafiają na zagmatwaną sieć 
intryg, której nici prowadzą 
w stronę kłodzkiego magistra-
tu, ciemnych uliczek Glatzu, 
a nawet dalej, w kierunku stoli-
cy. Mrocznych tajemnic, które 
skrywa Kłodzko jak się okazu-
je wciąż nie brakuje.

Wielu czytelników ceni 
w serii Glatz. barwne 
i szczegółowe opisy miejsc, 

Tomasz Duszyński prezentuje najnowszą część książki 
z serii Glatz

Dobra zabawa 
gwarantowana Ruszył klub planszówek 

Kolejna powieść strzelińskiego pisarza... To najmroczniejsza część z serii kryminałów
Pojawiła się czwarta część książki z serii Glatz 
autorstwa Tomasza Duszyńskiego. Pisarz za-
pewnia, że w  powieści, która jest oceniana 
jako najmroczniejsza z  cyklu, nie zabraknie 
napięć i  niespodziewanych zwrotów akcji. 
Czytelnicy nie tylko będą mogli podróżować 
po ziemi kłodzkiej, gdyż w  książce znajdzie 
się również wątek naszego miasta. 

ale również intrygę i pełnokrwistych bohaterów. W tej 
części nie zabraknie tych elementów?

- Mogę zapewnić, że w tej części cyklu nie zabraknie na-
pięcia i akcji. Czytelnicy mogą liczyć też na niespodziewane 
zwroty akcji. Zaskoczą ich także bohaterowie, którzy wciąż 
nie ukazali w pełni swojego oblicza. Wiele się dzieje u wach-
mistrza Koschelli i kapitana Kleina, ale i wątek asystenta 
policyjnego Leona Czoska czy wachmistrza Lothara Schulza 
dostarczą sporych emocji.

Opisy Kłodzka i okolic są dla mnie bardzo ważne. Tym 
razem zabiorę czytelników w podróż do kłodzkiej twierdzy 
i kilka nieodwiedzanych dotąd zakamarków tego miasta. 
Przeniesiemy się jednak i dalej, do Gorzanowa. Tam swe-
go czasu odbywały się w parku pod gorzanowskim zamkiem 

przedstawienia Teatru Letniego. Ważny 
wątek dotyczyć będzie przedstawień go-
rzanowskiej Pasji.

„Nadchodzi okres chaosu i rozliczeń 
z przeszłością” – takim sformułowa-

niem zachęcasz do lektury. Opinie wskazują, że jest to 
najmroczniejsza powieść z tej serii…

- Początki lat dwudziestych dla Republiki Weimarskiej 
były bardzo trudne i w wielu przypadkach mroczne. Infla-
cję i bezrobocie szczególnie odczuwali najbiedniejsi miesz-
kańcy Glatzu. Społeczne niepokoje przenosiły się na ulice 
miast. W Republice do głosu dochodzili powoli ci, którzy 
chcieli budowy silnej i zjednoczonej Rzeszy. W Hrabstwie 
Kłodzkim także ujawniła się ta mroczna strona. Do Glat-
zu zawitały organizacje przestępcze próbujące wykorzystać 
kryzys dla własnych korzyści. Z berlińskim ringvereinem 
próbującym przejąć miasto ścierają się moi bohaterowie. 
Dlatego też w powieści Glatz. Goliat Kłodzko czeka okres 
chaosu i rozliczeń z przeszłością . 

Zdarza się, że w swoich powieściach „przemycasz” 
wątki naszego regionu. Czy w tej części zabierasz czy-
telników w okolice Strzelina?

- To przemycanie wątków Strzelina jest dla mnie bardzo 
ważne. Lubię „chodzić” w mojej powieści nie tylko ulicami 

Kłodzka lat dwudziestych, ale i naszego mia-
sta. Watek strzeliński pojawi się także, ale 
mogą zdradzić, że szykuję się do dłuższego 
pobytu w dawnym Strehlen w kolejnej odsło-
nie cyklu. Mam nadzieję, że mi się to uda.

Jakie są Twoje plany wydawnicze 
w najbliższym czasie? Nad czym obec-
nie pracujesz?

- W najbliższym czasie w wydawnictwie 
SQN pojawi się kontynuacja innego krymi-
nału retro, który rozgrywa się w Warszawie 
lat trzydziestych. Fenomen z Warszawy. 
Człowiek z celuloidu zabierze czytelników 
w kryminalną podróż po stolicy. Wątek 
bardzo mocno będzie związany z branżą 
filmową i znanymi postaciami kina tamte-
go okresu. W tym roku powinna ukazać się 
także w druku powieść dla młodzieży, Fra-
nek i Księga Cienia. To otwarcie nowego 
cyklu dla młodszych, ale i starszych czytel-
ników lubiących wartką akcję i przygodę. 
W tej chwili zapraszam jednak do księgarń, 
także tej strzelińskiej, po powieść Glatz. 
Goliat. Myślę, że książka dostarczy sporo 
emocji.

Rozmawiał
Jakub Olejnik



Nr 6(93) 30 czerwca 2022

14

Śpiewali, tańczyli, recytowali, grali... 

Kilkaset dzieci na „Talenciku"
W poniedziałek i wtorek (13 - 14 czerwca) w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbyła 

się druga edycja przeglądu talentów „Talencik”. Scenę opanowali najmłodsi, a ich występy podziwiali ro-
dzice, dziadkowie, wujkowie, ciocie, koledzy oraz koleżanki. Podczas przeglądu nie zabrakło również czasu 
na wspólną zabawę i integrację przy muzyce. Wydarzenie poprowadziła dyrektor SOK Sylwia Korczyńska, 
a w holu budynku na najmłodszych gości czekał słodki poczęstunek. Każdy z występujących otrzymał 
nagrodę ufundowaną przez organizatorów ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Młodzi artyści recytowali, 
śpiewali, tańczyli, grali na intrumentach, uprawiali gimnastykę i akrobatykę. Na przestrzeni dwóch dni 
przeglądu ośrodek odwiedziło kilkaset dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Strzelin. Przegląd pokazał, że 
zainteresowanie tym projektem jest duże i z pewnością za rok odbędzie się kolejna edycja.

SOK

 Przez dwa dni scena Strzelińskiego Ośrodka Kultury należała do młodych artystów

Szeroka oferta 
i wiele atrakcji 

Animatorzy Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury w sezonie 
letnim mają bardzo dużo pracy. 
Odwiedzają dzieci z szeroką 
ofertą zajęć, a najmłodsi chęt-
nie korzystają z przygotowa-
nych atrakcji. Do tej pory pra-
cownicy jednostki kultury byli 
w Ludowie Polskim, Gęsińcu, 
Chociwelu, Karszówku, Czę-
szycach, a sezon dopiero się 
rozpoczyna. Podczas pikników 
ośrodek oferuje m.in. puszczanie baniek mydlanych, malowanie twarzy, tatuaże, konkurencje sprawnościo-
we, gry i zabawy zręcznościowe, plenery malarskie i wiele innych atrakcji. W wakacje animatorzy odwiedzą 
wiele sołectw, a plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej oraz profilu fb jednostki. SOK

Animatorzy przeprowadzili zajęcia m.in w Chociwelu

Wyprawa na Trzy Dęby 
W niedzielę, 12 czerwca ekipa Strzelińskiego Ośrodka Kultury z mieszkańcami ruszyli na Trzy 

Dęby. W wycieczce udział wzięli dorośli, młodzież i dzieci, również te najmłodsze, leżące w wó-
zeczkach. Podróżnicy wyruszyli spod siedziby Strzelińskiego Ośrodka Kultury i całą drogę pokona-
li pieszo. Gdy doszli pod leśniczówkę w Gościęcicach, rozpalili ognisko, upiekli kiełbaski i śpiewali 
przy akompaniamencie gitary. Nie zabrakło również zabaw i tańców, takich jak np. belgijka, czy 
jerusalema. 

To była kolejna wycieczka zorganizowana przez Strzeliński Ośrodek Kultury w sezonie letnim, 
ale z pewnością nie ostatnia. Zapraszamy do śledzenia fb profilu jednostki, gdzie można znaleść 
informacje o planach wakacyjnych. 

XXX

 Po dotarciu na miejsce podróżnicy ustawili się do wspólnej fotografii

Żona do adopcji 
W czwartek, 23 czerwca w sali widowiskowej Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. „Żona do ad-
opcji”. Na scenie pojawili się znani polscy aktorzy: Olga Borys, 
Michał Rolnicki i Marek Pituch. Spektakl cieszył się sporym 
zainteresowaniem, czego dowodem była niemal po brzegi wy-
pełniona sala. Aktorzy tuż po zakończeniu spektaklu bardzo 
chętnie rozdawali autografy i robili zdjęcia z widzami.

SOK
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XXX

 Po dotarciu na miejsce podróżnicy ustawili się do wspólnej fotografii

W weekend 25 i 26 czerwca odbył się dwudniowy IV Strze-
liński Zlot Foodtrucków połączony z Holi Festiwal. Pierw-
szy dzień przebiegał pod szyldem Rodzinnego Dnia Sportu. 
W Parku Miejskim pojawiły się strzelińskie sekcje sportowe 
oraz goście z WKS Śląsk Wrocław, którzy przeprowadzili zaję-
cia dla najmłodszych. Imprezami towarzyszącymi w ten dzień 
był: mini rajd rowerowy, turniej piłkarski oraz szachowy. Od 
startu imprezy do jej zakończenia animatorzy ze Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury przeprowadzali zajęcia dla dzieci. Były 
gry i zabawy zręcznościowe, bańki mydlane, malowanie twa-
rzy, tatuaże. O godzinie 14:00 rozpoczął się festiwal kolorów, 
który trwał do 17:00. Holi jak zwykle cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem, przez co w parku zrobiło się bardzo 
kolorowo. Kolejnym punktem programu były występy sce-
niczne lokalnych artystów. Najpierw na scenie pojawił się ze-
spół Grand Blue, a tuż po nim usłyszeliśmy mocne brzmienie 
zespołu Dogtruck. 

Drugi dzień imprezy rozpoczęły animacje oraz zabawy 
dla dzieci. Organizatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
przewidzieli również zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich. 
Po kilku godzinach zabawy na scenie pojawiła się muzyczna 
gwiazda dwudniowego zlotu – Mesajah. Znana i lubiana gru-
pa reggae wprowadziła zgromadzonych w klimat odpoczynku 
i relaksu. Następnie rozpoczęła się dyskoteka na trawie, którą 
poprowadził Duet Solonez. 

W tym roku nasze miasto obchodzi 730-lecie. Z tej okazji 
zorganizowanych zostanie wiele imprez plenerowych i nie tyl-
ko. IV Strzeliński Zlot Foodtrucków był jedną z nich. Przez 
dwa dni organizatorzy przewidzieli również wiele atrakcji poza 
scenicznych takich jak: park rozrywki, bogate menu serwowa-
ne przez foodtrucki, strefa piknikowa pod sceną, ogród piwny 
oraz stoiska handlowe. 

Strzeliński Zlot Foodtrucków to wydarzenie, które na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez SOK. 
W tym roku znów dopisała frekwencja i bez wątpienia w ciągu 
tych dwóch dni było to jedno z większych wydarzeń kultural-
nych w okolicy. 

SOK

Foodtrucki, Holi Festiwal i Mesajah w Parku Miejskim

Koncertowo, kolorowo i ...smacznie  

Mini rajd rowerowy, turnieje, zajęcia dla dzieci, festiwal kolorów, koncerty, bogate foodtruckowe menu, strefa piknikowa 
– to tylko część atrakcji, które odbyły się podczas IV Strzelińskiego Zlotu Foodtrucków połączonego z Holi Festiwalem. 
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Wpłynęło 
kilkaset prac

Na początku czerwca poznaliśmy wyniki IV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczne-
go „Mój ulubiony polski sportowiec 2021 r.” 
To przedsięwzięcie organizuje tradycyjnie Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie. 
W tegorocznej edycji napłynęło ponad 500 
prac z całej Polski, a komisja konkursowa miała 

 Komisja konkursowa miała trudne zadanie, ale musiała wyłonić zwycięzców

Impreza przyciągnęła całe rodziny 

Imponująca frekwencja 
i liczne atrakcje

W sobotę, 28 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 
odbył się XV Rodzinny Festyn Bolkowy, a jego organizatorem byli tradycyj-
nie - rada rodziców i społecz-
ność PSP nr 5 w Strzelinie. Na 
terenie szkoły przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Nie zabra-
kło m.in. loterii, artystycznych 
występów, dmuchanych zam-
ków oraz licznych stoisk ga-
stronomicznych. Frekwencja 
była imponująca, a wydarzenie 
przyciągnęło całe rodziny. Do-
dajmy, że w gronie uczestni-
ków byli przedstawiciele władz 
naszej gminy - burmistrz Do-
rota Pawnuk, zastępca Ma-
riusz Kunysz oraz przewodni-
czący rady Ireneusz Szałajko. 
- Z całego serca dziękuję 
za wspaniały, fantastyczny, 
niezapomniany XV Rodzin-
ny Festyn Bolkowy. Przed 
Radą Rodziców z przewod-
niczącą Izabelą Kurc-Kuria-  Impreza cieszyła się dużą frekwencją

Stoiska gastronomiczne były oblegane

Podczas Rodzinnego Festy-
nu Bolkowego  nie mogło 
zabraknąć programu 
artystycznego

tą chylę czoła w uznaniu za perfekcyj-
ną organizację, cenne fanty i mnóstwo 
atrakcji. Zaangażowani rodzice dawali 
z siebie wszystko i pracowali z ogrom-
nym zapałem. Szczególnie doceniam 
czuwających nad całością Marcina Su-
charę i Annę Wiatrowską. Nauczyciele, 
entuzjastyczni jak zwykle, także praco-
wali na sukces przedsięwzięcia, za co 
im serdecznie dziękuję. Niezawodne 
panie pracujące w kuchni raczyły nas 
pysznym barszczem z pasztecikami.  
Pracownicy administracji, obsługi dwo-
ili się i troili, żeby wszystko się udało. 
Całości dopełniały żywiołowe wystę-
py uczniów, które nas bawiły, zarażały 
entuzjazmem i cieszyły. To był piękny 
dzień, pełen pozytywnych wrażeń, cu-

downej atmosfery i beztroskiej zabawy – podsumowała na 
profilu faceebokowym szkoły dyrektor Grażyna Ziółkowska.

RED

trudny orzech do zgryzienia. W składzie komisji 
pracowali m.in. artysta plastyk Bogusław Szycho-
wiak, burmistrz Dorota Pawnuk, a także dyrekcja 
szkoły i przedstawiciele rady rodziców. Najwięcej 
prac dotyczyło naszej świetnej tenisistki - Igi Świą-
tek, która tym razem „zdetronizowała” Roberta 
Lewandowskiego. Nagrodę Grand Prix zdobywa 
Lena Buczak – Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Prusa w Sadurkach. Pełna lista laureatów w po-
szczególnych kategoriach dostępna jest na facebo-
okowym profilu Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie. Laureaci otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, a w gronie sponsorów znalazła 
się m.in. Gmina Strzelin. 

RED

Strzeliński Ośrodek Kultu-
ry od 1 do 4 czerwca zorga-
nizował cztery dni obcho-
dów Dnia Dziecka. W  ten 
sposób zainaugurowano 
szereg pikników i festynów 
z  tej okazji. Frekwencja na 
wydarzeniach znacznie 
przekroczyła magiczną 
liczbę tysiąca osób. 

W środę, 1 czerwca przewidziano dwie imprezy w Parku 
Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie. Pierwsza roz-
poczęła się o godz. 9:00 pn. „Blok dla placówek oświato-
wych". Na miejsce przybyła spora grupa przedszkolaków 
oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Strze-
lin. Na najmłodszych czekały różne atrakcje. Park został 
podzielony na trzy strefy, w których odbywał się festiwal 
baniek mydlanych. Ponadto przedstawiciele policji oraz 
straży pożarnej przeprowadzili prelekcję o bezpieczeń-
stwie, a każde dziecko mogło poznać od środka radiowóz 
policyjny i wóz strażacki. Kolejnym punktem wydarzenia 
był EKO-koncert, podczas którego dzieci poznały m.in. 
zasady segregacji odpadów komunalnych. 

Po południu rozpoczęła się druga część zabawy czyli „We-
soły Park z Atrakcjami”. Po raz kolejny frekwencja była impo-
nująca, a pogoda dopisała. W programie przewidziano: dmu-
chańce, animacje, prelekcję o bezpieczeństwie, EKO-koncert, 

Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie CZTERODNIOWE ŚWIĘTOWANIE DZIECI 

duże bańki mydlane, konkurencje i zabawy, stoiska 
handlowe oraz muzykę. 

Dzień później ekipa Strzelińskiego Ośrodka Kultury udała 
się na plac zabaw na terenie Osiedla Południowego, gdzie od-
była się „Zabawa na naszym podwórku”. Animatorzy przygo-
towali sporo konkurencji sprawnościowych oraz gier i zabaw 

dla dzieci. Były również duże bańki mydlane, balony, tatuaże 
i malowanie twarzy oraz zabawa przy muzyce. 

W piątek, 3 czerwca w Parku Jordanowskim odbyło się 
„Popołudnie dla Rodziny”. Imprezę 
rozpoczął przemarsz Strzelińskiej Or-
kiestry Dętej, która następnie wykonała 
piękny koncert z gościnnym udziałem 
znanego i lubianego muzyka - Zbigniewa 
Korpowskiego. Następnie przewidziano 
blok dla dzieci. Były tańce i zabawy przy 
muzyce, bańki mydlane, animacje, tatu-
aże, malowanie twarzy, skręcanie balonów, 
konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy. 

Ostatnim punktem czterodniowych ob-
chodów Dnia Dziecka było spotkanie na 

wieży ciśnień. EKO-piknik „Latawce, dmuchawce, 
wiatr...”. Strzeliński Ośrodek Kultury zorganizował 
to wydarzenie 4 czerwca we współpracy z Osiedlem 
na Skarpie. Przewidziano EKO-koncert, muzykę na 
żywo, wspólne konstruowanie latawców, a następ-
nie ich puszczanie oraz szereg animacji dla dzieci. 
Ponadto w programie było zwiedzanie wieży wido-
kowej, wraz z prelekcją historyczną. Organizatorzy 
wydarzenia przewidzieli także ognisko i wspólne pie-
czenie kiełbasek, co szczególnie przypadło do gustu 
uczestnikom, którzy po kilku godzinach dobrej zaba-
wy, mogli zjeść coś ciepłego. 

Organizacja czterodniowych obchodów Dnia Dziec-
ka przebiegła pomyślnie, pogoda dopisała, a frekwencja na 
wszystkich wydarzeniach znacznie przekroczyła magiczną 
liczbę tysiąca osób. 

SOK
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Sprostowanie 
W poprzednim numerze 

naszej gazety w tekście pt. 
„Wszechstronnie uzdolnio-
na” sporo namieszał nam 

złośliwy chochlik drukarski. 
Pomylił szkołę, do której 

uczęszcza Oksana Za-
twardnicka. Laureatka wielu 

konkursów to uczennica 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Strzelinie. Za 

„chochlika” bardzo przepra-
szamy. Uczennicy życzymy 

kolejnych edukacyjnych 
osiągnięć, a szkole wielu tak 

pilnych wychowanków.
                                                                    Jakub Olejnik

Ponad 250 laptopów dla 
młodych mieszkańców

Nowoczesne laptopy trafiły już do mieszkańców, którzy skorzystali 
z projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Zakup przenośnych kompu-
terów sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. Strzeliński magistrat pozyskał środki na 256 laptopów, 
a większość z nich przekazano w piątek, 10 czerwca uczestnikom pro-
jektu, czyli dzieciom z gminy Strzelin uczącym się w szkołach podsta-
wowych i średnich. Przekazanie komputerów odbyło się w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie, a poprzedził je krótki instruktaż 
informatyka strzelińskiego magistratu. Przed otrzymaniem sprzętu od-
biorcy musieli podpisać umowę darowizny. Dodajmy, że na zakup lapto-
pów pozyskano 640 tys. zł, a dostawcę sprzętu wyłoniono w przetargu.

RED Laptopy otrzymało ponad 250 uczniów szkół podstawowych i średnich

Czekały na nich językowe pułapki

Mistrzowi ortografii wyłonieni 
Na początku czerwca poznaliśmy laureatów XIX Kon-
kursu Ortograficznego Klas II – III Szkół Powiatu Strze-
lińskiego „Ortografek 2022". Uczniowie  zmagali się 
z trudnym dyktandem, w którym już tradycyjnie nie bra-
kowało podchwytliwych językowych pułapek.

Gospodarzem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strze-
linie, a w gronie 31 uczestników znaleźli się reprezentanci aż 11 szkół pod-
stawowych z powiatu strzelińskiego. O nagrody rzeczowe ufundowane przez 
gminę Strzelin rywalizowali przedstawiciele: PSP nr 3 w Strzelinie, PSP nr 4 
w Strzelinie, PSP nr 5 w Strzelinie, SP w Zielenicach, PSP w Białym Kościele, 
SP w Wiązowie, SP w Prusach, SP w Wawrzyszowie, SP w Jaworowie, SP 
w Przewornie, PSP w Kuropatniku.

W komisji, 
czuwającej nad 
prawidłowym prze-
biegiem konkursu, 
pracowały: Leokadia 
Pawliszak (inicjator-
ka i przewodniczą-
ca), Małgorzata Ra-
tajczak, Genowefa 
Gabryelska oraz dr 
Małgorzata Mnich 
z Instytutu Pedago-
giki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowi-
cach, która trady-
cyjnie przygotowała 
treść dyktanda. 

Poziom trudności 
był tym razem na-
prawdę wysoki, co 
podkreśliła przed ogłoszeniem wyników przewodnicząca komisji Leokadia 
Pawliszak. O wysokim i wyrównanym poziomie naszych mistrzów ortografii 
najlepiej świadczy zacięty bój o trzecie miejsce na podium (ostatecznie przy-
znano cztery trzecie lokaty ex aequo). 

Dodajmy, że w uroczystym podsumowaniu konkursu wzięła udział m.in. 
burmistrz Dorota Pawnuk, która tradycyjnie objęła konkurs honorowym 
patronatem. Szefowa gminy pogratulowała uczestnikom rozległej wiedzy 
oraz podziękowała organizatorom za doskonałe przygotowanie kolejnej edy-
cji konkursu, który może się poszczycić bogatą historią i tradycją. Laureaci, 
których listę publikujemy poniżej, otrzymali nagrody książkowe, a pozostali 
uczestnicy - drobne upominki.

Laureaci XIX Konkursu Ortograficznego Klas II – III 
Szkół Powiatu Strzelińskiego
1 miejsce – Wojciech Ryba – SP w Prusach
2 miejsce – Zuzanna Świerczyńska – PSP w Kuropatniku
3 miejsce (ex aequo) – Antonina Chlebosz PSP nr 4 w Strzelinie
3 miejsce (ex aequo) – Milena Zając – PSP nr 5 w Strzelinie
3 miejsce (ex aequo) – Barbara Łuczyk – PSP w Białym Kościele 
3 miejsce (ex aequo) – Patryk Radzikowski – SP w Jaworowie.

RED

 Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy - drobne upominki

Wyrównany poziom uczestników
Na początku czerwca poznaliśmy wyniki XVII edycji Powiatowego Konkursu Polonistycz-
nego, zorganizowanego tradycyjnie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Strzelinie.

Tym razem w rywalizacji wzięło udział 26 uczestników reprezentujących 8 szkół z powiatu strzelińskiego. 
Podzieleni na dwie kategorie wiekowe (klasy 4-6 i klasy 7-8) zmierzyli się z testem gramatycznym i musieli napi-
sać wypracowanie. Efekty ich pracy oceniała komisja złożona z nauczycieli języka polskiego, której tradycyjnie 
przewodniczyła Leokadia Pawliszak. Podczas ceremonii zakończenia konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez sponsorów - gminę Strzelin, powiat strzeliński oraz radę rodziców działającą przy PSP nr 
5. Nasz samorząd reprezentował w tej uroczystości zastępca burmistrza Mariusz Kunysz, który pogratulował 
laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu imponujących umiejętności i wiedzy. Organizatorzy dziękowali też 
nauczycielom, którzy włożyli sporo pracy w przygotowanie swoich utalentowanych podopiecznych. 

Organizatorzy nie kryli, że poziom tegorocznej edycji był wyrównany, a najlepszym tego dowodem są miejsca 
ex aequo i dodatkowe wyróżnienia. 

O refleksję na temat konkursu pokusiła się przewodnicząca komisji konkursowej - Leokadia Pawliszak. W jej ocenie 
widać już skutki zdalnego, pandemicznego nauczania.  – Komisja stwierdziła, szczególnie na podstawie wyni-
ków testu, że nauczanie zdalne bardziej negatywnie, niż zakładaliśmy, odbiło się na wynikach nauczania. 
Najdotkliwiej odczuli to 
uczniowie klas ósmych. 
Klasy siódme mają jesz-
cze rok na nadrabianie 
powstałych wskutek 
pandemii zaległości. 
Wiele pracy przed nimi 
i ich nauczycielami, 
szczególnie na niwie 
gramatycznej – podsu-
mowała tegoroczny kon-
kurs Leokadia Pawliszak. 
W jednym z kolejnych 
numerów naszej gazety 
opublikujemy obszerny 
artykuł poświęcony tej 
problematyce. 

Warto podkreślić, że 
to edukacyjne przedsię-
wzięcie było objęte ho-
norowym patronatem: 
Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, Burmistrza Mia-
sta i Gminy Strzelin oraz 
Starosty Strzelińskiego. 
Poniżej publikujemy listę 
laureatów, którym ser-
decznie gratulujemy.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundnowane przez sponsorów

Kategoria klas 4-6
1 miejsce - Patrycja Kunysz, PSP nr 5 w Strzelinie
2 miejsce - Gabriela Chmura, PSP nr 5 w Strzelinie
3 miejsce - Natan Furmański, PSP nr 3 w Strzelinie
3 miejsce - Kinga Zaradna, SP w Zielenicach 
Wyróżnienie - Amelia Adamczyk, PSP w  Białym 
Kościele

Kategoria klas 7-8
1 miejsce - Karol Laszczyński, SP w Zielenicach
2 miejsce - Oliwia Grynienko, PSP w Borku 
Strzelińskim 
3 miejsce - Martyna Kuriata, PSP nr 5 w Strzelinie
Wyróżnienie - Aleksandra Poznańska, PSP 
w Kuropatniku
Wyróżnienie - Łucja Wiśniewska, SP w Prusach 
Wyróżnienie - Julia Łuczak, PSP w Borku 
Strzelińskim

RED
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Dmuchane zamki, malowanie twarzy, animacje, szachy, bańki, stoiska gastronomiczne, 
a także niezwykłe samochody: tir, monster truck, własnej konstrukcji auto sportowe, 
amerykańska policja – to tylko część atrakcji, które czekały na uczestników pikniku ro-
dzinnego zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzelinie. 

W niedzielę, 12 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie odbył się piknik „Ro-
dzinna Czwórka”. W imprezie wzięła udział m.in. burmistrz Dorota Pawnuk, a w organizację 
przedsięwzięcia była zaangażowana rada rodziców szkoły z przewodniczącą Krystyną Stefanko 
na czele. Gości powitały także dyrektor szkoły Alicja Porada oraz wice-
dyrektor Justyna Tiahnybok. W trakcie pikniku na uczestników czekało 
mnóstwo atrakcji – dmuchane zamki, malowanie twarzy, animacje, sza-
chy, bańki. Do wygrania były również atrakcyjne fanty. Wszyscy mogli 
podziwiać niezwykłe samochody takie jak tir, monster truck, własnej 
konstrukcji auto sportowe, amerykańska policja, straż pożarna. Wyjąt-
kowy czas umiliły także występy wokalne uczniów szkoły, czy popis gry 
na perkusji. Podniebienia i apetyty zgromadzonych osób zostały zaspo-
kojone, a to dzięki mamom uczniów, które przygotowały pyszne ciasta. 
Burmistrz, wraz z mężem, częstowała gości frytkami i goframi.

Świetna pogoda i jeszcze lepsza organizacja sprawiły, że na pikniku fre-
kwencja dopisała. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy 
wsparli organizację pikniku. Pełną listę można odnaleźć na facebookowym 
profilu Gminy Strzelin. 

RED W programie pikniku znalazły się m.in. występy wokalne uczniów szkoły Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji

 Kącik szachowy cieszył się sporym zainteresowaniem

Frekwencja dopisała MOC ATRAKCJI DLA CAŁYCH RODZIN 

W czwartek, 26 maja z okazji Dnia Mamy w sali widowiskowej Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert zespołu Ponad chmurami. 
W holu sprzedawane były ciasta, a dochód został przeznaczony na rzecz 
Grzegorza Powąski. Sprzedano wszystkie porcje, a kwota uzyskana ze 
sprzedaży wyniosła 1365 zł. Frekwencja tego dnia była wysoka, a goście 
obecni na koncercie po raz kolejny otworzyli serca.

RED

Koncertowo i charytatywnie

Na scenie wystąpił zespół Ponad chmurami
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Od ponad 3 lat Grzegorz Powąska zmaga się 
z guzem mózgu. Terapia jest refundowana tylko 
w niewielkim stopniu przez NFZ, a jej koszty są nie-
wyobrażalne. Leczenie pochłonęło już 800 tys. zł, 
a potrzebne jest jeszcze ponad 100 tys. zł. Rodzina 
Powąsków nie jest w stanie pokryć tak kosztownej 
terapii, dlatego konieczna jest pomoc ludzi dobre-
go serca. A  walka jest skuteczna, gdyż pozostało 
już tylko 4% guza...

Na łamach „Nowin Strzelińskich” poruszaliśmy już 
sprawę Grzegorza Powąski i jego walki z guzem mózgu. 
Przypomnijmy. Ponad trzy lata temu u mieszkańca Mi-
koszowa zdiagnozowano glejaka. O chorobie dowiedział 
się przypadkiem. - Upadłem ze schodów i stra-
ciłem przytomność. Trafiłem do szpitala. Re-
zonans magnetyczny głowy wykazał obecność 
ok. 2,5 centymetrowego guza mózgu – opowia-
da Grzegorz Powąska. Ta wiadomość spadła na 
rodzinę jak grom z jasnego nieba. Wsparcie żony 
Justyny i szczęście bycia ojcem malutkiej Dorotki, 
napędzają Grzegorza do walki o życie. Najpierw 
mężczyzna przeszedł wyniszczającą organizm che-
mioterapię połączoną z radioterapią. Następnie 
lekarze wdrożyli immunoterapię. Polega ona na 
podawaniu, co kilka tygodniu, kroplówki z lekiem, 
którego zadaniem jest pobudzenie układu odpor-
nościowego do zwalczania guza mózgu. Niestety, 
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leczenie 
tylko w niewielkim stopniu. - Na początku wyda-
wałem oszczędności, później z pomocą przy-
szli rodzina, znajomi, a także zaprzyjaźnione 
firmy – informuje Powąska. Gdy źródła finan-
sowania się skończyły, mężczyzna był zmuszony 
szukać pomocy. Grzegorz trafił do Stowarzyszenia 
„Gramy o życie”, które rozpoczęło różnego ro-
dzaju zbiórki na rzecz podopiecznego. Utworzono 
subkonto (27 9588 0004 0000 6044 2000 0470), 
na które cały czas można wpłacać pieniądze, aby 
mu pomóc. Ponadto zbiórka prowadzona jest za 
pośrednictwem platformy internetowej www.po-
magam.pl/grzegorzpowaska. - Do tej pory na 
leczenie przeznaczyliśmy już ok. 800 tys. zł. 
To ogromna suma, której nie bylibyśmy w sta-
nie samodzielnie uzbierać – zaznacza Powąska. 
Terapia przynosi efekt. Potwierdza to każda kolej-
na wizyta w Centrum Onkologii – Instytucie im. 
Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. - 
Mieliśmy ogromną nadzieję, że ten koszmar 
się już skończy, ale przeciwnik do łatwych nie 
należy. Zostało 4 procent guza. Został sam 
rdzeń guza, czyli to, z czym najtrudniej wal-
czyć – przyznaje Powąska. Lekarze zlecili konty-
nuację terapii, które zakłada 12-krotne podanie 
silniejszej dawki w odstępach co trzy tygodnie, co 
daje ok. 9 miesięcy leczenia. Gdy rodzina otrzymała 
wycenę terapii ponownie załamała ręce. - Inflacja 
sprawiła, że koszt leczenie wzrósł z 70 tys. zł 
do około 104 tysięcy złotych – podaje. Nie bez 
znaczenia są również dodatkowe koszty, na które 
składają się: leki, suplementy, koszty dojazdów do 
szpitala w Krakowie (Grzegorz musi tam stawiać 
się co trzy tygodnie na przyjmowanie kroplów-
ki). Rodzina po raz kolejny zmuszona jest prosić 
o wsparcie i zwiększyć kwotę zbiórki na portalu 
pomagam.pl. - Pomóżcie nam w tej ostatniej, 
mamy nadzieję, walce – apeluje. 

Osoby, które chciałby wesprzeć Grzegorza Po-
wąskę w jego walce mogą zrobić to za pośrednic-
twem wspomnianej strony pomagam.pl (obecnie 
na koncie zebranych jest ponad 190 tys. zł z po-
trzebnych 237 tys. zł, a środki wpłaciło już blisko 
3300 osób). Kolejną możliwością pomocy jest za-
silenie subkonta Stowarzyszenia „Gramy o życie” 
przeznaczonego na rzecz Grzegorza lub zakup 
ciast na organizowanych kiermaszach. Na facebo-

Uśmiech na twarzy córki Dorotki motywuje 
Grzegorza Powąskę do walki z glejakiem

Terapia pochłonęła już ponad 800 tys. zł Nie poddaje się i walczy z glejakiem 
oku prężnie działa również grupa o nazwie: „Grzego-
rzowi pomagamy – licytacje wygrywamy”. Tam użyt-
kownicy mogą nie tylko licytować fanty, a niektóre są 
bardzo atrakcyjne (choćby lot paralotnią, rodzinna sesja 
zdjęciowa), ale także wystawiać przedmioty na licytacje. 
- Tu naprawdę każda złotówka i każde udostępnie-
nie postu mają ogromną moc, bo to wszystko ra-
zem pomału zbliża do upragnionego celu. Chcemy 
podziękować każdemu kto nas wsparł. Nigdy nie 
będziemy w stanie się odwdzięczyć, ale do końca 
życia będziemy o tym pamiętać – zaznacza Powąska. 

Zachęcamy do wsparcia rodziny Powąsków i życzymy 
szybkiego powrotu do pełni zdrowia.
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Na scenie zaprezentowali się zdolni adepci szkoły muzycznej

W sali zgromadziło się sporo widzów

Grali w wypełnionej 
po brzegi sali 

W środę, 8 czerwca w sali widowiskowej Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert 
absolwentów z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Strzelinie. Na mocy współpracy z tą 
placówką ośrodek udostępnił obiekt, aby zdol-
ni adepci mogli zaprezentować umiejętności. Na 
koncercie obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin Dorota Pawnuk, wiceburmistrz Mariusz 
Kunysz, Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultu-
ry Sylwia Korczyńska oraz Dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie Karolina 
Kotwasińska. 

Młodych artystów do występów przygotowa-
li nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej, 
a sala widowiskowa była zapełniona po brzegi. 

SOK

Sportowo i z kulturą 
W sobotę, 28 maja na orliku przy ul. gen. Oku-

lickiego w Strzelinie odbył się kulturalno-spor-
towy piknik rodzinny. Organizatorem imprezy 
byli Strzeliński Ośrodek Kultury i Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Edukacyjne w Strzelinie. 
Pomimo, że pogoda tego dnia płatała figle (na 
przemian deszcz, wiatr, słońce) odbyły się: gry 
zręcznościowe i logiczne, animacje piłkarskie, 
warsztaty malarskie, puszczanie baniek mydla-
nych, malowanie twarzy, muzyka. Nie zabrakło 
również dużo uśmiechu i zabaw dla najmłod-
szych. Na sąsiadującym z orlikiem rolkowisku za-
witał, prosto z Warszawy mistrz Polski freestyle 
slalom Kacper Wawryk. Uczestnicy tego wyda-
rzenia z uśmiechem na ustach opuszczali miejsce 
imprezy, sygnalizując chęć powtórzenia eventu. 

SOK

Animatorzy przygotowali różne zabawy

Dwie mieszkanki naszej gminy dotarły do ścisłego finału 
konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Natalia Mig-
dalska i Justyna Badecka zaprezentowały się podczas uro-
czystej gali. Czy którejś z nich udało się zdobyć tytuł w tym 
prestiżowym konkursie piękności? 

W kwietniowym numerze naszej gazety pisaliśmy o dwóch mieszkankach 
naszej gminy, które wzięły udział w Konkursie Miss Województwa Dolno-
śląskiego. Przypomnijmy. Kornelia Migdalska ze Strzelina (17 lat) znalazła 
się wśród 34 nastolatek, które awansowały do ścisłego finału. W gronie 
dorosłych finalistek znalazła się natomiast 24-letnia strzelinianka Justyna 
Badecka. Finałowa gala konkursu obyłą się w sobotę, 18 czerwca w Con-
cordia Design na Wyspie Słodowej we Wrocławiu. Najpierw na scenie 
zaprezentowały się nastolatki. – Udział w konkursie traktowałam jako 
zabawę. Przed samym wyjściem na wybieg złapał mnie stres, ale po 
pierwszym wyjściu minął – relacjonuje Kornelia Migdalska. Finalistki za-
prezentowały się w sukienkach, strojach kąpielowych oraz sportowych. Do 
dalszego etapu jury wybrało dziesięć nastolatek. Niestety, w tym gronie za-
brakło Kornelii. – Dałam z siebie ile mogłam, a na ocenę jurorów nie 
mam wpływu. Niedosyt pozostał, bo wiadomo, że każda dziewczyna 
po cichu liczyła na zdobycie tytułu. Podczas gali finałowej byli ze mną 
rodzina i przyjaciele, którym bardzo dziękuję za wsparcie. Cieszę się, 
że miałam okazję dostać się do finału – przyznaje. Nastolatka jednocze-
śnie podkreśla, że z udziału w konkursie płynie sporo korzyści. – Myślę, że 
przede wszystkim znajomości fotograficzne, ale także kontakt z maki-
jażystkami i projektantami. To może zaowocować w przyszłości. Otrzy-
małam kilka zaproszeń w roli modelki na makijaże. Mam nadzieję, że 
uda się wykorzystać te znajomości i stworzyć coś fajnego – kończy Mig-
dalska. Mieszkanka naszego miasta zapewnia również, że w przyszłości będzie 
próbowała swoich sił w podobnych konkursach piękności. 

Tego samego dnia w Concordia Design Wrocław odbył się również finał 

Jak poszło naszym reprezentantkom? W walce o koronę 
najpiękniejszej 
Dolnoślązaczki 

konkursu dla dorosłych. Justyna odczuwała lekki stres przed prezentacją, ale 
ten szybko minął. - Oswoiłam się z publicznością, światłami i warun-
kami na wybiegu – przyznaje Justyna Badecka. - Miałam w sobie dużo 
luzu i pewności siebie. Uśmiechałam się i nawiązywałam kontakt 
wzrokowy z publicznością – dodaje. Po zaprezentowaniu się finalistek 
jurorzy wyłonili ścisła dziesiątkę, ale zabrakło w niej naszej reprezentantki. 
- Zawsze jest nadzieja na wygraną, ale nie nastawiałam się na koronę, 
ani na top 10. Nie myślę o sobie w kategoriach miejsca, jakie zajęłam 
w konkursie piękności – tłumaczy. Jednocześnie przyznaje, że nie planuje 
startować w kolejnych tego typu konkursach. - Pozowanie przed apara-
tem nie jest dla mnie, wolę się realizować w innych zajęciach. Bar-
dzo doceniam zdobyte doświadczenie w konkursie. Poznałam kilka 
wspaniałych osób i liczę, że uda mi się utrzymać te relacje. Oswoiłam 
się z aparatem i zdecydowanie nabrałam pewności siebie. Było to dla 
mnie również ciekawe doświadczenie przez pryzmat moich osobi-
stych, bliskich relacji. Cieszę się, że mogłam liczyć na wsparcie rodzi-
ny, chłopaka i przyjaciółki. To dużo dla mnie znaczy – kończy Badecka.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że tytuł Miss Nastolatek Woje-
wództwa Dolnośląskiego powędrował do Julii Kuszewicz ze Źlinic, nato-
miast wśród dorosłych koronę najpiękniejszej zgarnęła Amelia Gągorowska 
ze Złotoryi. Podczas konkursu przyznano również kilka tytułów wicemiss 
oraz tytuły komplementarne. 

Jakub Olejnik

Wśród nastolatek o koronę najpiękniejszej Dolnoślązaczki walczyła Kornelia Migdalska ze Strzelina  Justyna Badecka ze Strzelina docenia doświadczenie zdobyte podczas konkursu
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Coraz większy skład i ambitne plany 

Teatr Grot 
mierzy wysoko
Szybko rozwija się Strzeliński Teatr Grot. 
Zaledwie po paru miesiącach działalności 
zadebiutowały aktorki: Maria Górska, Irmina 
Król i Katarzyna Witek. Wystąpiły na scenie 
w maju podczas Nocy Muzeów w Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury w spektaklu pt. 
„Anatomia  Rzeczy Martwych”. 

Po udanym spektaklu zainteresowanie teatrem 
wzrosło i w trakcie kolejnego naboru teatr zasiliła 
młodzież. Wszyscy bardzo się polubili i w nowym 
składzie ruszyli do działania. - Już po kilku za-
jęciach zauważyć można było wielki potencjał 
grupy. Podczas prób i na treningach był wi-
doczny progres, obiecująco wypadł też warsz-
tat szczudlarski, który przeprowadziliśmy 18 
czerwca w siedzibie Teatru Stajni Metamor-
ficznej w Nowinie, w ramach projektu BLISKO 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego ogłoszonego przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. ks. J Twardowskiego 
w Strzelinie – informuje Jacek Wilantewicz z Te-
atru Stajni Metamorficznej. Dzięki wygranej w kon-
kursie na realizacje zadania publicznego Teatr Staj-
ni Metamorficznej oraz Teatr Grot ma możliwość  
zaprezentować się ponownie. Prace nad nowym 
projektem trwają, nie zabraknie też reprezentan-
tów z Ziębickiej Grupy Teatralnej. Wszyscy razem 
zagrają już 15 lipca o godzinie 19:00 w centrum 
Strzelina. Spektakl plenerowy „Ballada o Wiatra-
kach” według scenariusza Jacka Wilantewicza opar-
ty został na powieści „Przemyślny Szlachcic Don 
Kichot z Manczy” Miguela de Cervantesa. Będzie 
to kolejna odsłona, gdyż 20 czerwca publiczność 
obejrzała prolog w strzelińskiej bibliotece. Pierw-
szą cześć opowieści przedstawił Teatr Stajni Meta-
morficznej w składzie: Jacek Wilantewicz jako Don 
Kichot oraz Tamara Yelchaninova jako Gosposia. 
Projekt zakłada również niespodziankę filmową, 
poprzedzającą występ plenerowy. - Chcemy otwo-
rzyć się na przestrzeń miejską, aby ożywić te-
atralnie Strzelin, być  bardziej widoczni. Mia-
sto pięknieje z każdym dniem i widzimy, jak 
rośnie ratusz, a jego okolica coraz bardziej in-
spiruje. Wierzę, że wiele zadzieje się na Rynku 
i w przyszłości teatralne spektakle oraz inne 
występy artystyczne wpiszą się na stałe w kra-
jobraz. „Ballada o Wiatrakach”  będzie dla wie-
lu debiutem i wielkim wyzwaniem, liczymy na 
gorące przyjęcie przez rodzimą publiczność. 
Pragniemy przybliżyć jej opowieść, jaką stwo-
rzył Cervantes. Myślę, że to jest jedna z najcie-
kawszych książek świata, prawdę mówiąc - to 
moja ulubiona – zaznacza Wilantewicz.

Teatr Grot mierzy wysoko. W planach są wystę-
py na różnego rodzaju festiwalach, gdyż ekipa jest 
bardzo zapalona i ma sporo mocy do działania. - 
Cieszy nas każdy uczestnik zajęć, nie wszyscy 
mieli okazję wystąpić, ale szybko złapaliśmy 
wspólny rytm – podkreśla Jacek Wilantewicz.

W składzie Teatru Grot znajdują się: Katarzy-
na Witek, Maria Górska, Irmina Król, Anastazja 
Derżaniwska, Jakub Łątka, Natalia Łątka, Marta 
Jachymowska.

Przypomnijmy, że Ballada o Wiatrakach - to pro-
jekt inicjatywy oddolnej w działaniach „Kulturalne-
go Budzika w Strzelinie” realizowany jest w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025.

RED

Członkowie Strzelińskiego Teatru Grot prowadzą intensywne próby 
przed zaplanowanym spektaklem (fot. Tamara Yelchaninova)
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Za nami trzecia edycja Mar-
ten Rajdu Strzelińskiego. Emo-
cje już opadły, znamy wyniki, 
więc zapytaliśmy strzelińskie 
załogi o wrażenia z trasy i oce-
nę przejazdów. Na temat rajdu 
wypowiedział się także jeden 
z organizatorów – Jarosław 
Dyszkiewicz.

Jednym ze strzelińskich 
kierowców biorących udział 
w tegorocznych zmaganiach 
był Dariusz Nowicki,  we Fia-
cie 125p, z pilotem Tomaszem 
Pieńkowskim. - Tegoroczne 
odcinki specjalne były wy-
magające. Odnosząc się do 
mojego doświadczenia raj-
dowego, mogę powiedzieć, 
że takie trasy, może nieco 
dłuższe, mogłyby być wy-
korzystane w Mistrzostwach 
Polski i sprawiłyby zawod-
nikom trudności – ocenia 
Dariusz Nowicki. – Bardzo 
dobre były nie tylko odcin-
ki, ale i organizacja. Rajd 
bardzo kompaktowy. W po-
równaniu do poprzednich 
edycji, tym razem było mało 
dojeżdżania, wszystko bli-
sko, także oceniam tego-
roczną edycję bardzo pozy-
tywnie – opisuje rajdowiec. 
A jak ocenia swoje przejazdy? - 
Nasz samochód to wysłużo-
ny „Duży Fiat”. Rajdówką 
jest od 16 lat, więc za dużo 
nie możemy od niej wyma-
gać. Jechaliśmy na miarę 
możliwości naszego samo-
chodu. Oczywiście wynik 
mógł być trochę lepszy, po-
nieważ popełniliśmy jeden 
błąd na odcinku w Gęsińcu, 
gdzie wjechaliśmy w płot. 
Przepraszamy właściciela 
posesji. Na szczęście szko-
da jest już naprawiona – 
przyznaje kierowca. Jednocze-
śnie nadmienia, że dla niego 
w rajdach najważniejsza jest 
dobra zabawa. - Jadę przede 
wszystkim po to, aby spra-
wić radość kibicom. Jest to 
bardzo miłe, że Fiat 125p 
wzbudza pozytywne emo-
cje i kibice czekają na nasz 
przejazd. Dobrze było przy-

Jarosław Niedźwiecki i Mirosław Jakubowski zajęli w rajdzie 2. miejsce klasie RWD i 5. w „generalce”

 Dla załogi Dariusz Nowicki i Tomasz Pieńkowski udział w rajdzie to przede wszystkim dobra zabawa

W imprezie wzięło udział ponad 200 osób (fot.  Lech 
Kwartowicz, udostępnione z facebookowego profilu 
Aglomeracji Wrocławskiej)

Pobiegli 
z aglomeracją Musieli wykazać się wytrzymałością i orientacją

W biegu na orienta-
cję, przygotowanym przez 
pracowników aglomeracji, 
wzięli udział m.in. ucznio-

wie szkół podstawowych 
ze Strzelina, Kuropatnika, 
Przeworna i Borowa. Wypo-
sażeni w mapki uczestnicy 

musieli wykazać się 
siłą, wytrzymałością 
i orientacją w tere-
nie. Po wykonaniu 
zadań mogli się od-
prężyć na aglome-
racyjnych leżakach 
oraz zagrać w różne-
go rodzaju gry. Przy-
gotowano też punkt 
z lodami, o który 

zadbała strzelińska lodziar-
nia „Tony”. Po zakończe-
niu zawodów odbyło się 
podsumowanie wydarzenia, 
podczas którego nagro-
dzono zwycięzców. W tej 
uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz gmi-
ny Strzelin i Przeworno. 
Strzeliński samorząd re-
prezentowali - burmistrz 
Dorota Pawnuk i sekretarz 
Kazimierz Nahajło, a gmi-
nę Przeworno - wójt An-
drzej Łuczak. Wydarzenie 
pomogło zorganizować 
Strzelińskie Centrum Spor-
towo-Edukacyjne.

RED

We wtorek, 7 czerwca w Parku Miejskim im. Armii Krajowej odbyły się Mistrzostwa „Orientuj się w Aglomeracji”. 
W tej rywalizacji uczestniczyli m.in. reprezentanci szkół z powiatu strzelińskiego, a łącznie wystartowało ponad 200 

zawodników i zawodniczek z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska. 

RAJD OKIEM STRZELIŃSKICH ZAŁÓG
Podczas 3. Marten Rajdu Strzelińskiego wystartowały dwie strzelińskie załogi. Zapytaliśmy 
naszych zawodników o wrażenia z wymagającego rajdu.  

pomnieć sobie to rzemiosło 
rajdowe. W tym roku to był 
jedyny rajd, a teraz będzie-
my powoli przygotowywać 
się do przyszłego sezonu 
– tłumaczy. Nasz rozmówca 
przypomina, że w rajdach liczy 
się zespół. - Dziękuję moje-
mu pilotowi – Tomaszowi 
Pieńkowskiemu, który za-
wsze wierzy w moje umiejęt-
ności i w to, że dojedziemy 
cało do mety. I już któryś 
raz z rzędu to nam się uda-
je – kończy. Z kronikarskiego 
obowiązku dodajmy, że zało-
ga Dariusz Nowicki i Tomasz 
Pieńkowski ukończyła zmaga-
nia na 3. miejscu w klasie 9 i  
45. w klasyfikacji generalnej.

„Wąska droga 
nie pozwalała 
na błąd”

Drugą załogą ze Strzelina, 
która wystartowała w rajdzie, 
była ekipa w składzie Jarosław 
Niedźwiecki i Mirosław Jaku-
bowski, którzy zajęli 2. miej-
sce klasie RWD i 5. w „gene-
ralce”. - Rajd szczególny bo 
na „własnym podwórku”, 
więc presja była podwój-
na - po pierwsze, żeby do-
brze wypaść przed własną 
publicznością, a po drugie, 
aby ukończyć rajd, a przy 
okazji zdobyć punkty po-
trzebne do obrony tytułu 
mistrza w Pucharze Sude-
tów. Konkurencja w klasie 
RWD Open dopisała, wy-
startowało 11 załóg, trzeba 
było „cisnąć” od samego 
początku – opisuje Jarosław 
Niedźwiecki. Kierowca „raj-
dówki” również jest bardzo 
zadowolony z organizacji raj-
du. - Odcinki rewelacyjne, 
zwłaszcza Gęsiniec, który 
był trudny technicznie, ale 

jak się okazało w trakcie raj-
du, również szybki. Bałem 
się tego odcinka, bo można 
było łatwo skończyć rywa-
lizację. Wąska droga nie 
pozwalała na błąd, o czym 
przekonało się kilka załóg. 
Nam na szczęście się udało 
i pokonaliśmy ten odcinek 
bez przygód, notując przy 
tym bardzo dobre czasy. 
Odcinek w Kondratowicach 
był za szybki dla naszego 
auta, które ma bardzo krót-
kie przełożenie i co za tym 
idzie, małą prędkość mak-
symalną. W niektórych frag-

mentach trasy jechaliśmy po 
kilka sekund na tzw. odcin-
ce – relacjonuje Jarosław. Za-
łodze, mimo osiągnięcia bar-
dzo dobrego wyniku, pozostał 
lekki niedosyt, ponieważ było 
blisko wygrania rajdu w swojej 
klasie. - Od początku walczy-
liśmy z dwiema załogami, 
które dysponowały dużo 
mocniejszymi samocho-
dami. Po 4 odcinkach by-
liśmy nawet na pierwszym 
miejscu ex aequo z załogą 
Kaczorowski/Jamroziak 
w BMW M3. Niestety, ostat-
nia pętla padła łupem wyżej 

wymienionej załogi i koniec 
końców ukończyliśmy rajd 
na 2. miejscu w klasie i 5. 
w generalce. Zdobyliśmy 8 
punktów i po 3 rundach je-
steśmy na 2. miejscu w kla-
syfikacji Pucharu Sudetów. 
Do końca sezonu pozostały 
3 rundy, a najbliższa na ko-
niec sierpnia w Jeleniej Gó-
rze. Zapraszamy do kibico-
wania – zachęca Niedźwiecki. 
- Chcielibyśmy podzięko-
wać naszym rodzinom, ki-
bicom i przede wszystkim 
sponsorom: PHU DUO sc 
Materiały Samoprzylepne, 

Global Gastro Sp z o.o., 
Statkiewicz Bosch Auto Se-
rvice, Diagnostic Car, Gmi-
na Strzelin, PSB Mrówka 
Strzelin, Dzwigelektryczny.
pl, Arlux sp. z o.o. Chemia 
samochodowa, Osobowe 
i rajdowe, orurowanie.pl, 
Sieklucki GS Sport, Kędzier-
scy Autoserwis, Tom-Car 
Strzelin, Romel-Motorsport 
– kończy strzeliński kierowca.

Na temat rajdu wypowie-
dział się także Jarosław Dy-
szkiewicz z Walim Radjowy, 
organizator zmagań. - Sprawą 
priorytetową jest kwestia 
bezpieczeństwa. Ogrom-
nie cieszę się, że wszyscy 
dotarli cało do końca raj-
du - zarówno zawodnicy, 
kibice, jak i mieszkańcy. 
Kluczową kwestą dla mnie 
i całej ekipy Walim Rajdowy 
jest utrzymanie możliwości 
przejechania wszystkich 44 
km OS rajdu. Uważam, że 
znaleźliśmy idealny klucz, 
aby zawodnicy nie musieli 
spotykać się z odwołaniem 
OS i wolnym przejazdem – 
ocenia Dyszkiewicz. - Bardzo 
dziękujemy za zaufanie fir-
mie MARTEN.  Serdeczne 
podziękowania za pomoc 
w organizacji rajdu składa-
my na ręce Burmistrz Mia-
sta i Gminy Strzelin Doroty 
Pawnuk, Starosty Powiatu 
Strzelińskiego Anny Horo-
dyskiej, Wójta Gminy Kon-
dratowice Tomasza Gracza, 
Sołtys Gęsińca Marty Brze-
zińskiej, a także służbom za 
pomoc w zabezpieczeniu – 
KPP w Strzelinie, OSP w Ku-
ropatniku i Kondratowicach 
oraz Krystianowi Lechowi za 
zabezpieczenie medyczne. 
Dziękuję także Miłoszowi 
Raszkowi za ogrom pracy 
i zaangażowania przy orga-
nizacji rajdu – podsumowuje 
Jarosław Dyszkiewicz.

Nie pozostaje nic innego jak 
już teraz zaprosić do przyszło-
rocznego śledzenia zmagań raj-
dowców na ziemi strzelińskiej. 

Bartosz Ślusarz 
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Trudne technicznie 
odcinki specjalne, 
ostre zakręty, wi-
dowiskowa jazda 
i spora frekwencja 
kibiców – tymi ele-
mentami charaktery-
zował się 3. Marten 
Rajd Strzeliński, 
który został zorgani-
zowany na początku 
czerwca w powiecie 
strzelińskim. 

W weekend 4-5 czerwca 
w powiecie strzelińskim odbył 
się 3. Marten Rajd Strzeliński. 
Przypomnijmy, że organiza-
torem wydarzenia jest Walim 
Rajdowy z firmą Marten. To 
sportowe wydarzenie wsparły 
również samorządy ze Strzeli-
na i Kondratowic oraz Powiat 
Strzeliński. W tegorocznej 
edycji organizatorzy wprowa-
dzili nieco zmian. W sobotnie 
popołudnie odbył się start ho-
norowy, który tradycyjnie prze-
prowadzono w strzelińskim 
Rynku. Na specjalnej rampie, 
zamontowanej na wydzielonej 
części Rynku, zaprezentowano 
wszystkie 67 załóg. W tej uro-
czystości uczestniczyła m.in. 
burmistrz Dorota Pawnuk, któ-
ra weszła w skład komitetu ho-
norowego rajdu. Oprócz szefo-
wej naszej gminy w komitecie 
znaleźlo się również: Starosta 
Strzeliński Anna Horodyska, 
Wójt Gminy Kondratowice To-
masz Gracz oraz Prezes Firmy 
Marten Marek Pindel. Dyrek-
torem trzeciej edycji rajdu był 
Jarosław Dyszkiewicz. 

W niedzielę przyszedł czas 
na ostrą jazdę. Rywalizacja od-
była się na dwóch odcinkach 
specjalnych zlokalizowanych 

Załogi jechały nie tylko szybko, ale i widowiskowo

Kibice nie zawiedli i licznie oglądali zmagania Honorowy start oraz zakończenie zawodów odbyło się w strzelińskim Rynku

Na sportowo z Celestynem
W sobotę, 11 czerwca odbyła się Sportowa Sobota z Celestynem. Była to już 7. 

edycja tej inicjatywy, której celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami 
z lokalną społecznością oraz, w tym roku, gośćmi z Ukrainy. W wydarzeniu 
naszą gminę reprezentowała burmistrz Dorota Pawnuk, a także sekretarz Ka-
zimierz Nahajło. W tym roku, nieco inaczej niż w poprzednich edycjach, atrak-
cje i zmagania były skierowane głównie do najmłodszych uczestników zabawy. 
Wśród zmagań sportowych, w różnych grupach wiekowych, odbyły się m.in. 
biegi na dystansie 100, 500, 1000 i 2000 m oraz bieg integracyjny, w którym 
uczestnicy mogli nie tylko biec, ale także jechać na rowerze, czy wózku. Dzieci 
mogły skorzystać również m.in. z hipoterapii, malowania twarzy, pokazu baniek, 
robienia tatuażu. Atrakcje podczas wydarzenia zapewniła także strzelińska bi-
blioteka. W konkursie czytelniczym, po odpowiedzeniu prawidłowo na pytanie, 
każdy otrzymywał wybraną książkę. Bibliotekarka z filii w Nowolesiu przepro-
wadzała warsztaty motania lalek ze skrawków materiałów. Dodatkowo zapew-
niono dzieciom „Rozgrzewkę z Dziecinadą”, w której prowadzący zapropono-
wali zabawę w dużego twistera, różne konkurencje sportowe i pokaz mydlanych 
baniek. - Dziękuję wszystkim pracownikom, instytucjom i sponsorom zaangażowanym w organizację wydarzenia: Gminie 
Strzelin, Gminie Wiązów, Gminie Borów, bibliotekom w Strzelinie i Nowolesiu, Pizzerii Biesiadowo i Dziecinadzie, dzięki 
którym mogliśmy się spotkać - powiedziała Krystyna Kobel-Buys.

RED Podczas wydarzenia atrakcje zapewniła również strzelińska biblioteka

Ścigało się blisko 70 
załóg WIDOWISKOWA JAZDA I RAJDOWE ŚWIĘTO

w Gęsińcu i gminie Kondra-
towice, które łącznie mierzyły 
blisko 15 km. Zawodnicy prze-
jeżdżali każdy oes trzykrotnie. 
Kręte i trudne technicznie tra-
sy sprawiały, że widowiskowa 
jazda mogła podobać się kibi-
com. A ci licznie obserwowali 
zmagania załóg na odcinkach 
specjalnych. Nie obyło się bez 
drobnych wypadków. Niektóre 
załogi „wypadły” z trasy moc-
no turbując auta. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało, a rajd 
mógł być kontynuowany bez 
większych problemów. Między 
odcinkami specjalnymi załogi 
korzystały z parku serwisowe-
go, który zlokalizowany był na 
terenie targowiska miejskiego 
w Strzelinie. Dla kibiców była 
to doskonała okazja do bliższe-
go zapoznania się z rajdówka-
mi. Oficjalne zakończenie rajdu 
odbyło się  również w strze-
lińskim Rynku, a w ceremonii 
wręczenia nagród wzięli udział 
m.in. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Strzelin Dorota Pawnuk, 
Starosta Powiatu Strzelińskiego 
Anna Horodyska, Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Kon-
dratowice Teresa Białkowska, 
Sekretarz Gminy Kondratowi-
ce Magdalena Karbownik oraz 
Prezes Firmy Marten - Marek 
Pindel. 

3. Marten Rajd Strzeliński 
wygrała załoga Tyc i Trzon-
kowski, którzy jechali Mit-
subishi Lancer Evo X, na 2. 
miejscu uplasowali się Żar-
nowski z pilotem Remelskim 
(Subaru Impreza), zaś na 3. 
lokacie znaleźli się Wichłacz 
i Szulc (Ford Fiesta). W raj-
dzie wzięło udział kilka strze-
lińskich załóg. O tym jak im 
poszło oraz wrażeniach ze 
ścigania się po drogach po-
wiatu strzelińskiego piszemy 

w osobnym artykule, pt. 
„Rajd okiem strzelińskich 
załóg”. Szczegółowe wy-
niki można znaleźć na 
stronie www.wyniki.onli-
netime.pl. 

Warto wspomnieć rów-
nież o akcjach charyta-
tywnej, które odbyła się 
w trakcie rajdu. Zbierano 
pieniądze na rehabilitację 
siedmioletniej Dorotki No-
wak. Dziewczynka porusza 
się na wózku. Urodziła się 
z rozszczepem kręgosłupa, 
tj. przepukliną oponowo-
-rdzeniową.  Na rehabili-
tację dziewczynki zebrano 
7 844 zł. Dorotkę można 
wesprzeć także za pośred-
nictwem fundacji SPINA. 
Podczas imprezy zebrano 
również 3 500 zł na cho-
rego rajdowca Zbigniewa 
Cieślara.

Jakub Olejnik
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W turnieju uczestniczy-
ło ponad 150 zawodników 
i zawodniczek ze wszystkich 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminny sa-
morząd. Przypomnijmy, że 
turniej kiedyś organizował 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzelinie, a po jego li-
kwidacji tę tradycję przejęło 
Strzelińskie Centrum Sporto-
wo-Edukacyjne. Tym razem 
rywalizowało ze sobą kilka-
naście drużyn podzielonych 
na trzy kategorie wiekowe: 
rocznik 2011 i młodsi, rocz-
nik 2007 i młodsi, rocznik 
2009 i młodsi. Turniej we wszystkich kategoriach wiekowych zdominowali uczniowie PSP nr 4 w Strzelinie

 Dekorację drużyn poprzedził energetyczny występ cheerleaderek z PSP nr 3 w Strzelinie

Zagrali osiemnasty raz „Czwórka” zdominowała rozgrywki
W  środę, 1 czerwca 
z  okazji Dnia Dziecka na 
boiskach w  Parku Miej-
skim im. Armii Krajowej 
w  Strzelinie rozegrano 
Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Mia-
sta i  Gminy Strzelin. To 
sportowe wydarzenie 
może się poszczycić dłu-
gą i  chlubną tradycją, 
a  w  tym roku odbyła się 
jego osiemnasta edycja. 

Absolutnie bezkonkuren-
cyjna okazała się reprezen-
tacja PSP nr 4 w Strzelinie, 
której przedstawiciele wygrali 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych. I to właśnie do 
„Czwórki" trafiły okazałe 
puchary za pierwsze miej-
sca. Dodajmy, że dekorację 
młodych piłkarzy i piłkarek 
poprzedził energetyczny wy-
stęp cheerleaderek z PSP nr 
3 w Strzelinie, przygotowany 
pod kierunkiem nauczycielki 
„Trójki" - Teresy Golińskiej.

Puchary i medale wręczyła 
uczestnikom turnieju bur-
mistrz Dorota Pawnuk. Sze-
fowa naszej gminy miała dla 
młodych sportowców bardzo 
dobre wieści. Poinformowa-
ła, że dzięki pozyskanemu 
w ostatnim czasie dofinanso-
waniu z rządowego progra-
mu „Polski Ład", gmina za-
gospodaruje teren dawnego 
lodowiska (będzie tam m.in. 
skatepark), zmodernizuje 
główny stadion (nowa bież-
nia i oświetlenie), a także zbu-
duje nowe boisko o sztucznej 
nawierzchni, zlokalizowane 
za odkrytym basenem.

RED



Nr 6(93) 30 czerwca 2022

25

Po bardzo udanym sezonie, Strzelinianka Strzelin 
awansowała do klasy okręgowej. O  przebiegu minio-
nego sezonu, a także o planach na nadchodzący poroz-
mawialiśmy z prezesem klubu – Grzegorzem Bulakiem.

Przed sezonem w wywiadzie dla „Nowin Strzelińskich” 
powiedział Pan, że awansujecie do „okręgówki”. Cel udało 
się zrealizować. Czy przez cały sezon był Pan spokojny o ten 
awans?

- Tak, wierzyłem od początku, że ta drużyna jest w stanie powal-
czyć o awans. Chociaż pojawiały się niepokojące sygnały dotyczące 
atmosfery w drużynie, czy też związane ze słabszą dyspozycją ze-
społu w kilku spotkaniach, to najważniejsze, że chłopaki wspólnie 
z trenerem osiągnęli cel.

Czy był taki moment w sezonie, który uważa Pan za kluczo-
wy w wywalczeniu awansu?

- Ważnym momentem było przebrnięcie przez wszystkie derbowe 
pojedynki z jak najmniejszą stratą. Mecze z lokalnymi drużynami za-
wsze są trudne i pojawia się dodatkowe napięcie, które nie zawsze ko-
rzystnie wpływa na obie drużyny. Kolejnym ważnym momentem były 
pojedynki z drużynami z tzw. czuba tabeli. I tu tak naprawdę pokaza-
liśmy różnice w przygotowaniu. Szczególnie w rundzie wiosennej, w 
której oprócz meczu z Radwanicami, bardzo wyraźnie wygrywaliśmy.

Jakie emocje teraz dominują u Pana? Jest radość z awansu, 
czy organizacyjny ból głowy?

- Cieszę się z awansu, bo „okręgówka”, to jest poziom minimum dla 
seniorów Strzelinianki, a przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców po-
winna zawitać do Strzelina IV liga. Co do organizacji, to nie wiem jak się 
potoczy. Kadencja obecnego zarządu dobiega końca i 30 czerwca w sali 
strzelińskiego magistratu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze delegatów klubu, które powoła nowy zarząd.

Jakie wyzwania stoją przed klubem w związku wywalcze-
niem awansu?

Awans i aspiracje o jeszcze wyższe cele Strzelinianka w klasie okręgowej

- Nie ma czasu na odpoczynek. Planowana jest likwidacja jednej 
grupy IV ligi, co przekłada się na większą ilość drużyn opuszczają-
cych klasy O i A. Aby utrzymać się należy zająć miejsca w pierwszej 
ósemce. Nie będzie to łatwe zadanie

Jakie cele stawiacie sobie przed nowym sezonem?
- Mogę wypowiedzieć się tylko w kwestii rundy jesiennej. Do końca 

roku zabezpieczone są środki na działalność drużyny. Potrzebne będą 
wzmocnienia dwoma lub trzema zawodnikami do walki o pierwszą ósem-
kę. Wierzę, że przyszły zarząd podzieli mój punkt widzenia i postawi cel 
utrzymania w klasie O jako najważniejszy, a może uda się coś więcej… 

Uważa Pan, że Strzelinianka w dłuższej perspektywie jest 
w stanie osiągnąć jeszcze więcej niż klasa okręgowa?

- Patrzę na to, jak na potencjał miasta. Moim zdaniem Strzelin po-
winien być reprezentowany na poziomie IV ligi. Z tą drużyną przy 
wspomnianych wzmocnieniach można próbować walczyć o klasę 
wyższą. W niedalekiej przyszłości akademia będzie regularnie prze-

kazywać zawodników do drużyny seniorów. Ciężko pracując ze szta-
bem szkoleniowym stworzyliśmy idealny model klubu. Akademia, 
trenująca zawodników we wszystkich kategoriach i na bardzo wyso-
kim poziomie szkoleniowym z certyfikatem PZPN. Tylko drużyna 
seniorów musi „wskoczyć” do odpowiedniej ligi.  

Jakie zmiany kadrowe są planowane?
- Nic mi nie wiadomo o potencjalnych odejściach z drużyny, nato-

miast wzmocnić się musimy. Trener dobrze wie, jakich zawodników 
musi poszukać i ma w tym wolną rękę. Na pewno będziemy też, jak 
w każdej przerwie między rozgrywkami, zapraszać zawodników lo-
kalnych na testy i wspólne treningi z drużyną. Każdy ma szansę się 
wykazać i wejść do drużyny.

Macie już zaplanowane sparingi?
- Trener ustala harmonogram sparingów i w najbliższym czasie 

będziemy informować o planach. Zależy nam na graniu z drużynami 
z wyższych lig.

Spodziewa się Pan wzrostu zainteresowania ze strony kibiców?
- Tak, liczymy na to. Drużyna, oprócz 4 zawodników z Ukrainy, 

opiera się na piłkarzach lokalnych i na pewno miło by im było dostać 
wsparcie na meczach od kolegów i znajomych. Na trybunach jest 
trochę miejsc, więc zapraszamy do kibicowania zawodnikom Strzeli-
nianki w meczach o mistrzostwo klasy. 

Jakie ma Pan oczekiwania przed nadchodzącym sezonem?
- Życzyłbym sobie, aby nasi następcy konsekwentnie pracowali 

nad rozwojem klubu. Wszystko jest ważne, nawet najmniejsze de-
tale w zakresie organizacji klubu, realizacji założeń treningowych 
i rozwoju zawodników akademii, podnoszenie kwalifikacji trenerów, 
współpraca z innymi klubami i przez cierpliwą, dobrze zorganizowa-
ną pracę budowanie marki i wizerunku klubu.

Rozmawiał Bartosz Ślusarz

Prezes Strzelinianki Strzelin Grzegorz Bulak
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POWIĘKSZAJĄ DOROBEK MEDALOWY
Strzelińscy łucznicy udowadniają, że ta dyscyplina sportowa to nie tylko tradycja i historia, ale także 
teraźniejszość. Przypomnijmy, że sekcja łucznicza Granit to aktualni mistrzowie Polski. Swoje nie-
przeciętne umiejętności potwierdzają cały czas, w różnych kategoriach wiekowych. 

Tak samo było podczas Międzynarodowego Turnieju Łuczniczego o Puchar Gór Stołowych, który odbył się pod 
koniec maja w Ścinawce Średniej. Zawodnicy powiększyli dorobek medalowy. W kategorii Apacz Maria Małyszek 
zajęła 2 miejsce, zaś na najniższym stopniu podium stanęła Natasza Muraszew. Wśród chłopców w tej kategorii 2 
lokatę wywalczył Wojciech Wojnarowski. W pozostałych kategoriach naszym zawodnikom nie udało się zdobyć 
medali. Jan Kosiński (młodzik młodszy) zajął 8 lokatę, Patrycja Rogowska 17, Karina Stefanko 25 (obie młodzik 
starszy). W kategorii junior młodszy Maciej Cisek uplasował się na 6 miejscu.

W drugiej połowie 
czerwca sekcja łucznicza 
Granit wzięła udział w II 
rundzie Pucharu Polski 
w Krakowie. Tym razem za-
wodnicy otarli się o miejsca 
medalowe. Mariola Chrul 
po dobrych kwalifikacjach 
przegrała swój pojedynek 
o 3. lokatę i uplasowała się 
tuż za podium. Łukasz Ci-
sek wszedł do 1/8 finału, 
ale tam pechowo przegrał 
pojedynek mimo sporej 
przewagi. W mikstach Ir-
mina Małyszek z Zenonem 
Smolakiem zajęli ostatecz-
nie 4 miejsce, zaś Łukasz 
Cisek z Mariolą Chrul – 5. 

RED W kategorii apacz 2 miejsce zajęła Maria Małyszek, zaś 3 Natasza Muraszew  W zawodach rywalizowało 14 ekip z Dolnego Śląska

Walczyli z rywalami i... słońcem
W niedzielę, 5 czerwca w naszym mieście odbyły się Mistrzostwa Dolnego 

Śląska w Siatkówce Plażowej - kategoria kadetów. W zawodach, rozegranych 
na kompleksie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, rywa-
lizowało 14 ekip z całego Dolnego Śląska. Zawodnicy zmagali się nie tylko 
z przeciwnikami, ale też upalną pogodą. W uroczystości otwarcia mistrzostw 
wzięła udział burmistrz Dorota Pawnuk, która życzyła wszystkim uczestni-
kom udanej rywalizacji. Poniżej publikujemy klasyfikację końcową turnieju. 

RED

1 miejsce Pietraszek/Krzemiński 
2 miejsce Kilian/Nackowski 
3 miejsce Pakos/Ostojski 
4 miejsce Dyka/Zaborski
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Medale i... niedosyt 
Zawodnicy MD Boxing Club niedawno wzięli udział w 29. Mistrzostwach Polski w Bytomiu. Podczas zawodów wystartowało 

trzech strzelińskich bokserów – Dawid Brycki, Mike Drużga i Hubert Pawleta. Dawid po dwóch mocnych i twardych walkach 
zdobył brązowy medal. Dla pięściarza to bar-
dzo duże osiągnięcie, tym bardziej, że były to 
dla niego pierwsze zawody takiej rangi. Mike, 
u którego apetyty są dużo większe, niestety 
nie wszedł do finału, ale z mistrzostw wyje-
chał również z brązowym medalem. - Mike 
po trzeciej walce został, moim zdaniem, 
oszukany przez sędziów. Niestety, ale 
tak czasami bywa, że sędziowie sprzyjają 
bardziej znanemu zawodnikowi i ciężko 
jest wygrać taką walkę – zaznacza trener 
Marcin Drużga. Trzeci z naszych zawodni-
ków Hubert Pawleta otarł się o strefę me-
dalową. Niestety, przegrał z rywalem o dużo 
większym doświadczeniu. - Uważam, że mi-
strzostwa, szczególnie dla Huberta i Da-
wida, były bardzo udane. To duży sukces, 
że oprócz Mike’go inny zawodnik z na-
szego klubu zdobywa medal. Jeżeli chodzi 
o Mike’a to pozostał niedosyt, bo mieliśmy 
złoty medal na wyciągnięcie ręki – dodaje. 
Strzelińskich bokserów czeka teraz zasłużony 
odpoczynek, a w sierpniu pięściarze wyjadą na 
obóz, aby móc przygotowywać się do nowego 
sezonu. - Chciałbym podziękować moim 
zawodnikom, bo pokazali serce do walki – 
kończy trener. 

RED

Podczas Mistrzostw Polski w Bytomiu strzeliński klub bokserski reprezentowali (od lewej) Dawid Brycki, Mike Drużga i Hubert 
Pawleta (na zdjęciu z trenerem Marcinem Drużgą)

Rywalizowali 
w wodzie 

W  piątek, 3 czerwca w  Aquaparku 
Granit w  Strzelinie odbyły się zawody 
pływackie z  okazji Dnia Dziecka. Wy-
startowali w nim uczniowie szkółek pły-
wackich: Aqua Masters, Butterfly oraz 
Sportowa Przygoda. Zawodnicy rywa-
lizowali na dystansie 50-metrów stylem 
dowolnym w  10 kategoriach wieko-
wych. Każdy mógł sprawdzić uzyskany 
czas. Na zakończenie rozdano nagrody 
– medale oraz słodkości. 

JO

Zawodnicy pływali na dystansie 50-metrów stylem dowolnym
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Strzelińskie Stowa-
rzyszenie DST Fo-
otbag Club Strzelin 
obchodzi w tym roku 
20-lecie. Z okazji 
jubileuszu zorgani-
zowano spotkanie, 
na które przybyli nie 
tylko byli zawodni-
cy, ale także osoby 
zaprzyjaźnione. Nie 
zabrakło również tor-
tu, grilla, no i oczy-
wiście wspólnej gry 
w zośkę.

Przypomnijmy, że klub za-
łożyli pasjonaci gry w zośkę – 
Michał i Tomasz Ostrowscy 
oraz Rafał Kaleta. To właśnie 
Rafał ze swoją żoną Aleksan-
drą postanowili uczcić jubile-
usz powstania klubu. W so-
botę, 29 maja zorganizowali 
urodzinowy event, który od-
był się, dzięki uprzejmości 
prezesa Strzelińskiego Cen-
trum Sportowo-Edukacyjne-
go Tomasza Charowskiego, 
w jednym z domków w pobli-
żu Ośrodka Wypoczynkowe-
go „Nad Stawami” w Białym 
Kościele. - Co prawda uro-
dziny wypadają w grud-
niu, gdyż tego miesiąca 20 
lat temu odbyły się pierw-
sze zawody Zocha Jam 
we Wrocławiu z udziałem 
przedstawicieli DST Foot-
bag Club Strzelin – Micha-
łem i Tomaszem Ostrow-
skimi i braćmi Użyńskimi, 
ale stwierdziłem, że pora 
wiosenno-letnia będzie 

Na imprezie jubileuszowej przybyli nie tylko byli zawodnicy Stowarzyszenia DST Footbag, ale także ich rodziny

Mogli poczuć smak 
dawnej „zajawki” Grają w zośkę już od 20 lat

bardziej odpowiednia na 
spotkanie w większym 
gronie – przyznaje Rafał Ka-
leta. Na imprezę zaproszono 
nie tylko byłych zawodników 
strzelińskiego klubu, ale także 
osoby zaprzyjaźnione. Wśród 
przybyłych znaleźli się m.in. 
Michał Ostrowski (założyciel 
i przewodniczący stowarzy-
szenia), Tomasz Ostrowski 
(współzałożyciel i wiceprze-
wodniczący stowarzysze-
nia), Małgorzata Ostrowska 
(zawodniczka, a prywatnie 

żona Tomka), Bartosz Bubu-
la z żoną Sylwią (długoletni 
członkowie stowarzyszenia 
i utytułowani zawodnicy), Pa-
weł Cisek („dobry duch” klu-
bu i wieloletni członek stowa-
rzyszenia), Krystian Bubula 
(przedstawiciel młodszego 
pokolenia), Arkadiusz Hut-
nik oraz Michał Wychodzki. 
- Zależało nam na miłej 
i rodzinnej atmosferze, 
dlatego zaproszeni przy-
byli z rodzinami – wyjaśnia 
Kaleta. Poza członkami klu-

bu pojawiło się także kilku 
kolegów z innych regionów 
Polski, m.in. Przemysław Pie-
trzycki i Jakub Mościszewski 
z Rzeszowa, Paweł Nowak 
z Jaworzna i Arkadiusz Sta-
nek z Wrocławia. Był także 
Dominik Simku z Czech. 

Podczas jubileuszu pano-
wała miła atmosfera. Oprócz 
grilla, tortu, ogniska, nie za-
brakło również wspólnej gry 
w zośkę. - Starsi członko-
wie, którzy odwiesili już 
buty na kołek mogli po-

czuć smak dawnej „zajaw-
ki”. Stworzyliśmy również 
coś w rodzaju ściany wspo-
mnień, na której zawisło 
kilkadziesiąt zdjęć z róż-
nych zawodów – relacjonuje. 
- W imieniu klubu chciał-
bym podziękować serdecz-
nie Gminie Strzelin, która 
od samego początku nas 
wspierała, a także Strze-
lińskiemu Ośrodkowi Kul-
tury, w którym mogliśmy 
grać od pierwszych trenin-
gów i Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Strze-
linie, gdzie przez kilka 
lat odbywały się treningi. 
Podziękowania należą się 
również lokalnym me-
diom, które sukcesywnie 
opisywały nasze poczyna-
nia, wszystkim graczom, 
którzy przewinęli się przez 
nasz klub na przestrzeni 
tych 20 lat, oraz kibicom 
i osobom bądź instytu-
cjom, które nam pomagały 
– podsumowuje Kaleta.

Jakub Olejnik


