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Sprzęt z WOŚP
w strzelińskim szpitalu
Po raz kolejny strzeliński szpital otrzymał sprzęt podarowany przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nowe
urządzenia trafiły do dwóch oddziałów.
czytaj str. 3

NOWY WÓZ DLA OSP W KUROPATNIKU

czytaj str. 2

Kanalizują Karszów
Karszów to kolejne sołectwo, które zostanie przyłączone
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję zaplanowano w cyklu dwuletnim (2018-2019).
czytaj str. 4

Nowe zasady na sesjach
W połowie listopada Rada Miejska Strzelina uchwaliła nowy
statut gminy Strzelin, który będzie obowiązywał w kadencji
2018-2023. Jakie zmiany wprowadza?
czytaj str. 5

W Strzelinie już świątecznie
W wydaniu publikujemy kilka
mikołajkowo - świątecznych tematów

terminy odbioru
Rękodzielnicze cuda Dodatkowe
odpadów komunalnych

Bombki, anioły, bałwanki, kartki okolicznościowe, gwiazdki szydełkowe czy
wiklinowe koszyczki - wszystkie produkty wykonane ręcznie. Lokalni wytwórcy
prezentują swoje wyroby, które idealnie pasują na świąteczny prezent. czytaj str. 11

Gmina Strzelin w porozumieniu z firmą
Komus wprowadziła w grudniu dodatkowe
terminy odbioru odpadów zmieszanych
(dodatkowe dla zabudowy jednorodzinnej,
przy wielorodzinnej jest w harmonogramie
zachowany cykl co tydzień),
odpadów biodegradowalnych i tworzyw.
1. Krzepice, Częszyce, Strzelin (zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna) ul: Ząbkowicka,
Szybalskiego, Powstańców Śląskich, Górnicza,
Plac 1 Maja, Sienkiewicza, Kościuszki,
Grahama Bella, Podwale, Sikorskiego, Pocztowa,
Rybna, Zamkowa, Jana Pawła II, Michalkiewicza,
Popiełuszki – odbiór 22.12.2018 r.
2. Gębczyce, Gościęcice, Pęcz, Piotrowice,
Karszów – odbiór 24.12.2018 r.
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Bezpłatne konsultacje psychologiczne Będzie im służyć
Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychoterapii w zakresie: zaburzeń
nastroju/lęków, zaburzeń osobowości, kryzysów i trudności
życiowych, doświadczenia przemocy. Pomocy udziela psychoterapeuta Ewelina Czerny we wtorki w godz.12-18, przy ul.
Pocztowej 3 (II piętro). Wizyty po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym pod numerem 500645872.
RED

„Dzikie Kwiaty” w nowym miejscu

Mieszkańcy Głębokiej zyskali nową wiatę rekreacyjną,
która niewątpliwie będzie im
służyć. Obiekt stanął na terenie obok placu zabaw. Inwestycja została sfinansowana
w całości z budżetu gminy
Strzelin, a jej koszt wyniósł ok.
140 tys. zł. Na projekt budowy
fiaty z funduszu sołeckiego
wydzielono 6 tys. zł. Niedawno
mieszkańcy Głębokiej w obecności burmistrz Doroty Pawnuk, przewodniczącego Rady
Miejskiej Strzelina Ireneusza
Szałajko oraz zaproszonych
radnych i sołtysów uroczyście
otworzyli wiatę. Po ceremonii

Mieszkańcy Głębokiej zyskali wiatę rekreacyjną

gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez
mieszkanki.
- Stylowa, drewniana wia-

ta łącząca elementy tradycji
i nowoczesności uprzyjemni mieszkańcom Głębokiej
spotkania, zabawy oraz

pikniki rodzinne, które
na stałe wpisały się w kalendarz sołectwa – podkreśla
sołtys Izabela Świgulska.

RED

W Szczawinie będzie bezpieczniej

Kwiaciarnia „Dzikie Kwiaty” mieści się obecnie przy ul. Grahama Bella w Strzelinie
(fot. Jan Jakub Smarczewski)

Kwiaciarnia artystyczna „Dzikie Kwiaty” to jeden z partnerów Strzelińskiej Rodziny Trzy Plus. Na lokalnym rynku działa
od 2016 r. Do niedawna siedziba kwiaciarni mieściła się przy ul.
Wolności. Obecnie „Dzikie Kwiaty” zlokalizowane są przy ul.
Grahama Bella 1/3 (za sklepem Media Expert). Kwiaciarnia, której właścicielką jest Katarzyna Geroń, otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w soboty od 10:00
do 15:00. Na łamach „Nowin Strzelińskich” przedstawialiśmy
już tę firmę. Warto jednak wspomnieć, że kwiaciarnia wyróżnia
się spośród pozostałych w mieście. Nastawiona na dość nietypowe okazy kwiatów stwarza ciekawą alternatywę. Asortyment
co prawda jest szeroki, ale półki nie są przesadnie przeładowane.
To celowy zabieg właścicielki, która podkreśla, że odpowiednia
atmosfera, wystrój oraz umiejętnie zagospodarowana przestrzeń
są bardzo istotne dla stworzenia odpowiedniego klimatu. Właścicielka „Dzikich Kwiatów” informuje również, że istotną częścią
oferty jest przygotowanie kompleksowej oprawy ślubów i innych
uroczystości. Zachęcamy do skorzystania z oferty kwiaciarni.
Warto wspomnieć, że dzięki przystąpieniu „Dzikich Kwiatów”
do Strzelińskiej Rodziny Trzy Plus wielodzietne rodziny mogą
skorzystać z 5-procentowego rabatu na cały asortyment.
RED
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Nowiny
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin

- bezpłatny dwutygodnik poświęcony 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.

GŁĘBOKA

SZCZAWIN
W Szczawinie kończą się prace związane z budową ponad
600-metrowego chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Zadanie jest realizowane dzięki pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Powiatu Strzelińskiego w wysokości 350 tys. zł. Wkład
gminy pokrywa całkowitą wartość zadania. Przypomnijmy,
że zakres prac obejmuje budowę chodnika wzdłuż lewostronnej
krawędzi jezdni, patrząc od skrzyżowania z drogą powiatową
(ul. Borowska) do istniejącego już chodnika. Realizacja inwestycji bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
pieszych przy ruchliwej drodze powiatowej.
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KUROPATNIK
W niedzielę, 18 listopada w Kuropatniku odbyło
się oficjalne przekazanie
nowego wozu strażackiego
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kuropatniku. Uroczystość
rozpoczęła się od Mszy Świętej w tamtejszym kościele.
Następnie w asyście Strzelińskiej Orkiestry Dętej wszyscy przemaszerowali przed
budynek remizy. Prezes OSP
Kuropatnik Jarosław Humelt przywitał gości, wśród
których byli m.in. Komendant Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelinie Krzysztof Dobrowolski, burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, sołtysi,
mieszkańcy
Kuropatnika.
Następnie głos zabrała szefowa gminy. W wystąpieniu
przypomniała historię jednostki OSP w Kuropatniku,
która zarejestrowana została
w marcu 1965 r. Opowiedziała również o nowym nabytku.
Wartość samochodu wyniosła ponad 869 tys. zł, z czego
400 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Strzelin, 244
tys. zł z Komendy Głównej
PSP, 45 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, 180 tys. zł
z Funduszu Ochrony Środowiska. Środki dla OSP w Ku-

NOWY WÓZ DLA OSP W KUROPATNIKU
ropatniku przekazali również wozu wręczono statuetki.
sponsorzy (firmy „Lungo”
***
i „McCain”) oraz NadleśnicWóz marki Volvo o mocy
two Henryków. Wóz strażacki silnika ok. 280 KM i napępoświęcił proboszcz ksiądz dzie 4x4 posiada m.in. zbiorTadeusz Polan. Następnie nik na wodę o pojemności
szefowa gminy przekazała naczelnikowi
OSP w Kuropatniku
Henrykowi Klisiowi
kluczyki oraz dowód
rejestracyjny do nowego wozu. Strażak
uruchomił
samochód i sprawdził
sygnały alarmowe.
Podczas uroczystości
nie mogło zabraknąć podziękowań.
Wszystkim, którzy
przyczynili się do pozyskania
nowego Wóz strażacki poświęcił proboszcz ksiądz Tadeusz Polan

3000 litrów oraz zbiornik
na środek pianotwórczy
o poj. 300 l. Wydajność autopompy określa się na 1600 l
na minutę. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich
na poczęstunek.
Jakub Olejnik

Kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego samochodu otrzymał z rąk burmistrz Doroty Pawnuk naczelnik OSP w Kuropatniku Henryk Kliś
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Ostatnie pożegnanie Żołnierza Niezłomnego
Kolejny weteran odszedł na wieczną wartę. W środę, 21 listopada odbyły
się uroczystości pogrzebowe zasłużonego strzelińskiego kombatanta kapitana Stanisława Matwijów. Żołnierza Armii Krajowej i antykomunistycznej
formacji „Wolność i Niezawisłość” żegnały m.in. delegacje lokalnego samorządu, organizacji kombatanckich oraz naszych szkół. Wiele ciepłych słów
powiedział o zmarłym weteranie ksiądz proboszcz kościoła z ul. Staromiejskiej - Stanisław Fertała. Podkreślił,
że zmarłemu zawsze przyświecały takie
wartości jak: Bóg, honor i ojczyzna.
Smutne koleje losów Stanisława Matwijów przybliżyła burmistrz Dorota Pawnuk. Przypomniała m.in. o tym, że za
swoją antykomunistyczną działalność
został przez powojenne władze skazany na wieloletnie więzienie. Tę dramatyczną historię przybliżymy naszym
czytelnikom w jednym z najbliższych
numerów „Nowin Strzelińskich”.
Szefowa gminy Strzelin zaznaczyła,
że kapitan był prawdziwym bohate- Msza żałobna odbyła się w kościele przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie
rem i może być wzorem dla
młodszych pokoleń. Wśród
licznych delegacji były m.in.
poczty sztandarowe szkół,
a Radę Miejską Strzelina
reprezentował jej wiceprzewodniczący - Tomasz Głowacki. Kombatant spoczął
na strzelińskim cmentarzu
parafialnym.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły m.in. delegacje szkół
RED

Z OGROMNYM SMUTKIEM PRZYJĘŁAM WIADOMOŚĆ
O ODEJŚCIU NA WIECZNĄ WARTĘ
Żołnierza Niezłomnego

Ś.  P.
Kapitana
Stanisława Matwijów
ps. „Prędki”

Weterana II wojny światowej,
żołnierza Armii Krajowej
i antykomunistycznego zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
Za swoją konspiracyjną działalność
był więziony i ostro represjonowany
przez powojenny aparat bezpieczeństwa.
Pan Kapitan był długoletnim i bardzo zasłużonym działaczem Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Strzelin
oraz członkiem lokalnego oddziału
Związku Inwalidów Wojennych RP. W 2011 r.
Prezydent RP Bronisław Komorowski
uhonorował kpt. Stanisława Matwijów
Złotym Krzyżem Zasługi.
Przez długie lata swojej pracy sumiennie
i rzetelnie działał na rzecz rozwoju Gminy Strzelin oraz całej ziemi strzelińskiej.
Pomimo sędziwego wieku oraz złego stanu zdrowia z ogromnym poświęceniem uczestniczył
w uroczystościach patriotycznych i lokalnych obchodach państwowych świąt.
Chętnie dzielił się swoją historią z uczniami naszych szkół, ucząc ich patriotyzmu oraz miłości do Ojczyzny.

Cześć Jego Pamięci
Rodzinie i bliskim Zmarłego składam
wyrazy szczerego żalu i serdecznego współczucia
                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
                                                                                                         Dorota Pawnuk
Kapitana żegnała młodzież

Do Strzelińskiego Centrum
Medycznego na początku
grudnia dotarł bardzo nowoczesny sprzęt, który używają
najlepsze szpitale nie tylko
w Polsce, ale także na świecie.
Wszystko za sprawą Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która po raz kolejny
podarowała urządzenia strzelińskiej placówce. Na oddział
noworodkowy trafiły dwa
aparaty do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu noworodków (Vapotherm i Infant Flow) stosowane m.in.
w przypadku niewydolności
oddechowej u dzieci z bezdechami czy zachłyśnięciem się
wodami płodowymi. - Jedno
urządzenie posiada możliwość precyzyjnego dawkowania stężenia tlenu,
zaś drugie utrzymuje stale
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych dziecka
przez co chroni pęcherzyki
płucne przed zapadaniem
się – mówi ordynator oddziału Eleonora Kluba. - Bardzo
istotne jest to, iż są to aparaty nieinwazyjne co oznacza, że dziecko nie wymaga
intubacji – dodaje. Oddział
otrzymał również cztery lampy
do fototerapii (leczenia żół-

Do SCM trafiły nowoczesne urządzenia

Sprzęt z WOŚP w strzelińskim szpitalu
Po raz kolejny strzeliński szpital otrzymał sprzęt podarowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nowe urządzenia trafiły do dwóch oddziałów.

Ordynator oddziału neonatologicznego Eleonora Kluba pokazuje jedno ze stanowisk do resustytacji, które trafiło
do szpitala z WOŚP

taczki -red.). Szpital zyskał
także dwa wysokiej klasy stanowiska do resuscytacji noworodków. Jeden z nich stoi w sali

porodowej, drugi w sali cięć
cesarskich. - Sprzęt umożliwia sprawne oczyszczanie
dróg oddechowych dziecka,

Kinga Potocka, ordynator oddziału dziecięcego, prezentuje nowy
kardiomonitor

zastosowanie tlenoterapii,
pomiar saturacji, elektroniczne ważenie dziecka,
ręczna wentylację oraz mo-

nitorowanie noworodka bez
konieczności jego przenoszenia – tłumaczy ordynator. Oddział wyposażono

również w osiem łóżeczek
na kółkach dla noworodków,
a także miernik do pomiaru
przyskórnego stężenia bilirubiny – barwnika odpowiedzialnego za żółtaczkę.
***
To nie koniec. Dzięki fundacji Jurka Owsiaka sprzęt
otrzymał również oddział
dziecięcy. Trafiło tam 12 łóżek
rehabilitacyjnych z szafkami,
10 rozkładanych foteli dla rodziców dzieci przebywających
na oddziale, kardiomonitor,
cztery pompy infuzyjne i aparat EKG. - Sprzęt w znaczny sposób ułatwi monitorowanie pacjentów – mówi
ordynator oddziału pediatrii
Kinga Potocka. - Kardiomonitor będzie wykorzystywany
do monitorowania pacjentów w ciężkim stanie. Za
jego pomocą będzie możliwość sprawdzenia saturacji,
ciśnienia i parametrów wydolności krążeniowo-oddechowej. Pompy infuzyjne
będą służyć do podawania
w odpowiednim czasie
i ilości leków, zaś łóżka jak
i fotele poprawią komfort
pacjentów – dodaje.

RED
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Uwaga! Ważne informacje dotyczące śmieci

Zmieniła się firma odbierająca odpady
Z początkiem listopada
zmieniła się firma odbierająca
odpady selektywne zebrane.
Operatorem zbiórki została
firma Alba S.A. z Wrocławia. Pomimo obsługi zbiórki zgodnie z harmonogramem, można zaobserwować
występujące przepełnienia
pojemników na selektywną zbiórkę, zwłaszcza przy
dużych wspólnotach mieszkaniowych.
Dotychczasowy odbiorca, firma Komus
Sp. z o.o., świadczył swoje
usługi z dużo większą częstotliwością, niż wynikało

to z harmonogramu odbioru
odpadów, w wielu wypadkach
nie informując Gminy Strzelin o rzeczywistych ilościach
odebranych odpadów.
Firma Alba przystępując
do odbioru odpadów, trzymała się ściśle harmonogramu, co przyczyniło się
do powstania nadwyżek.
Obecnie brygady odbierające odpady, jeżdżą z większą
częstotliwością, planowane
jest dostawienie dodatkowych pojemników na odpady selektywne zebrane tak,
by system działał wydolnie

i nie powstawały nadwyżki.
Bardzo istotne jest, by
właściwie
segregować
i pozbywać się odpadów.
Wszystkie butelki powinny
być odkręcone i zgniecione
przed wyrzuceniem. Opakowania powinny zostać
pozbawione
zawartości
przed wyrzuceniem. Nie
wolno mieszać odpadów!
Jeżeli ktoś zadeklarował
selektywną zbiórkę, to powinien wszystkie surowce
składować w odpowiednich
pojemnikach, a pozostałe
odpady, które nie nadają

Usuń niebezpieczny azbest!

się do odzysku, składować
w pojemnikach na odpady
zmieszane.
Pojemniki na odpady
powinny być wystawione
przed posesję dzień przed
planowanym
odbiorem,
a najpóźniej do godz. 7.00
w dniu planowanego odbioru. Pojemniki wystawione w trakcie dnia mogą nie
zostać opróżnione. Brygady
odbierające odpady pracują
od wczesnych godzin porannych i po odebraniu odpadów z danej lokalizacji, nie
ma możliwości, by wracały
KARSZÓW

w to samo miejsce, po pojemniki, które nie były wystawione w prawidłowy sposób.
Jednocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe
i zużyty sprzęt RTV i AGD
należy oddawać do PSZOK
w godzinach jego pracy
lub wystawiać do odbioru
w trakcie trwania zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych. Natomiast gruz
i odpady poremontowe
należy oddawać tylko i wyłącznie do PSZOK. Dotyczy do również umywa-

lek, muszli WC, wanien.
Zabronione jest ich składowanie przed posesjami
i w miejscach, w których
stoją pojemniki na odpady.
Dotyczy to przede wszystkim terenów przy wspólnotach
mieszkaniowych,
gdzie notorycznie wystawiane są tego typu odpady. W przypadku braku
reakcji ze strony zarządcy
wspólnoty, Gmina Strzelin
będzie organizować odbiór
tych odpadów, a kosztami
obciążać wspólnotę.
RED

Kanalizują Karszów

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk,
zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Strzelin,
zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości
do składania wniosków w tej sprawie.
Wnioski o usunięcie azbestu należy składać
do 31.12.2018 r. w pokoju nr 20 w biurze obsługi interesanta.
We wniosku proszę podać adres nieruchomości, imię i nazwisko
właściciela, telefon kontaktowy, ilość azbestu (m2 lub sztuki)
oraz sposób zagospodarowania {składowany czy umieszczony
na dachu, elewacji). W 2019 roku Gmina Strzelin będzie się ubiegać
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usunięcie azbestu.
Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 14
oraz pod numerem telefonu 71 39 21 971, wew. 156.
RED

TOZ apeluje przed sylwestrem
Strzeliński oddział Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje, aby pozwolić
zwierzętom przeżyć sylwestra
bez bólu i strachu. Należy pamiętać, że każdy huk to cierpienie zwierząt, dlatego TOZ
zachęca, aby nie używać fajerwerków. Ponadto właści-

cielom czworonogów zaleca
w sylwestrowy wieczór aby
zaopatrzyli swojego pupila
w obrożę z danymi na wypadek jego zagubienia, wyprowadzali psy na spacer
wyłącznie na smyczy. Warto
też podać zwierzęciu środki
uspokajające (po uprzedniej

konsultacji z lekarzem weterynarii), a także wyciszyć pomieszczenie, gdzie przebywa
zwierzę (zamknąć okna, opuścić zasłony) oraz podgłośnić
radio lub telewizor. Najlepiej
tego wieczoru nie pozostawiać zwierzęcia bez opieki.
RED

Karszów to kolejne sołectwo, które zostanie
przyłączone do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycję
zaplanowano
w cyklu dwuletnim (20182019). Prace rozpoczęły się
z końcem września bieżącego roku i obejmują budowę
sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch prze-

pompowni ścieków z wpięciem do sieci w Mikoszowie.
Wartość robót budowlanych to ponad 4,8 mln
zł a wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Wodnych
i
Ekologicznych
„EKO-WOD” Sp. z o.o.
ze Świdnicy wyłoniony został w ramach przetargu
nieograniczonego. Warto
przypomnieć, że inwestycja

realizowana jest przy udziale środków własnych gminy
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Dofinansowanie wynosi 25% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto gmina otrzyma
na ten cel pożyczkę udzieloną na preferencyjnych
warunkach.
RED

Gmina pozyskała unijne środki

SKORZYSTAJĄ UCZNIOWIE

Strzeliński samorząd realizuje projekt pn. „Szkoła naszych
marzeń”. Gmina Strzelin pozyskała na ten cel dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania
10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 154 tys., z czego wkład własny gminy Strzelin
to ok. 8 tys. zł., a dofinansowanie ponad 146 tys. zł. Wkład
gminy Strzelin zostanie wniesiony poprzez użyczenie sal lekcyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Projekt ma być realizowany od stycznia 2019 r. do końca
czerwca 2020 r., a wsparciem zostaną objęci uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, poprzez podniesienie wiedzy
i kompetencji kluczowych 70 uczniów. W ramach przedsięwzięcia zostanie też doposażona pracownia, w której będą stworzone dogodne warunki do nauczania metodą eksperymentu.
Podczas zajęć będą rozwijane kluczowe kompetencje, niezbęd-

ne na rynku pracy. Uczniowie będą korzystali z dodatkowych
zajęć rozwijających: uzdolnienia matematyczne, kreatywność,
przedsiębiorczość, kompetencje informatyczne i społeczne
oraz umiejętność pracy w zespole. Ponadto zaplanowano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, w tym udział jednego
nauczyciela w studiach podyplomowych. Zgodnie z harmonogramem prac, na początku stycznia 2019 r., zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów. Od początku drugiego semestru
szkolnego dzieci rozpoczną zajęcia w ramach projektu.
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Jak podano w uzasadnieniu do uchwały podjęcie prac
nad nowym statutem spowodowane było koniecznością
jego dostosowania do zmian
w ustawie o samorządzie
gminnym. Zasadniczą zmianą wprowadzoną ustawą z 11
stycznia 2018 r. jest wydłużenie kadencji organów gminy z 4 do 5 lat, co oznacza,
że obecna kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej Strzelina rozpoczynająca się bieżącym roku upływa w 2023 r.
W funkcjonowaniu samej
Rady Miejskiej ustawa wprowadza także istotne zmiany.
Związane są one ze sposobem przeprowadzania i ustalania wyników głosowania.
Jawne głosowanie na sesjach
rady, od początku obecnej kadencji, odbywa się w sposób
umożliwiający sporządzenie
imiennego wykazu głosowań
radnych. Te umieszczane
są niezwłocznie w Biuletynie
Informacji Publicznej. Każdy,
nie tylko mieszkaniec gminy
Strzelin, ma zatem możliwość
uzyskania informacji, w jaki
sposób głosował poszczególny radny nad każdą podejmowaną uchwałą na danej sesji.
Dla sprawnego przebiegu
sesji, jej transmisji i przeprowadzania głosowań na początku 2019 r. zostanie zakupiony profesjonalny system.
Już teraz każdy z radnych
otrzymał służbowy tablet,
który po zakupie sytemu
będzie służył m.in. do prze-

Transmisje na żywo, głosowania elektroniczne...

Nowe zasady na sesjach
W połowie listopada Rada Miejska Strzelina uchwaliła nowy statut gminy Strzelin, który będzie obowiązywał w kadencji 2018-2023. Jakie zmiany wprowadza?

Radni pracują podczas obrad według nowego statutu

prowadzania głosowań. To,
że każdy radny posiada tablet powoduje, że zmienia się
sposób pracy zarówno komisji jak i samej rady. Wszystkie
materiały z biura rady dostarczane radnym są w formie elektronicznej. Pozwala
to na obniżenie kosztów
funkcjonowania rady (mniej
zużytego papieru, tonerów,
energii i pracy przygotowującego materiały). Nie ma
konieczności
powielania
na kserokopiarce 21 egzem-

plarzy kompletu dokumentów w formie papierowej.
Nowością jest również
obowiązek
bezpośredniej
transmisji z przebiegu obrad
sesji. Oznacza to, że każdy mieszkaniec ma możliwość śledzenia obrad rady
na żywo w Internecie. Ponadto nagrania każdej sesji rady
są umieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz
na stronie internetowej gminy.
Ustawa reguluje także kwestię zadawania py-

tań i składania interpelacji
przez radnych. Te składane
są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je burmistrzowi.
Odpowiedź udzielona jest
radnemu w terminie 14 dni
od otrzymania interpelacji
lub zapytania przez burmistrza. Zarówno treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana
jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie
internetowej gminy.

Ważne jest również to,
że ustawa przewiduje powołanie (obligatoryjne) dwóch
komisji rady (poprzednio tylko komisji rewizyjnej), tj. komisji rewizyjnej – kontrolującej działalność burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli)
oraz komisji skarg wniosków
i petycji – która rozpatruje
skargi na działania burmistrza i gminnych jednostek
organizacyjnych.
Kolejną nowością jest

obowiązek przedłożenia radzie przez burmistrza, do 31
maja każdego roku, raportu
o stanie gminy. Dokument
będzie zawierał informacje
z realizacji programów, strategii, realizacji uchwał rady
i budżetu obywatelskiego.
Raport będzie podlegał debacie na sesji rady, w której
radni mogą zabierać głos
bez ograniczeń czasowych.
Ustawa przewiduje również
możliwość udziału w debacie
nad raportem mieszkańców
gminy (maksymalnie 15).
Przy czym mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos składa
przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie do udziału
w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Ustawa wprowadza również uprawnienia dla mieszkańców gminy do podjęcia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. W przypadku gminy Strzelin (powyżej
20 tys. mieszkańców) grupa
ta musi liczyć co najmniej
300 osób. Projekt uchwały
złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest przedmiotem obrad
na najbliższej sesji, po złożeniu projektu, nie później
jednak niż po upływie 3
miesięcy od jego złożenia.
W trakcie prac rady nad projektem uchwały mogą wziąć
udział także osoby wskazane przez komitet inicjatywy
uchwałodawczej.
RED

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
21 nowych uchwał
Publikujemy wykaz uchwał podjętych podczas
III Sesji Rady Miejskiej Strzelina, która odbyła
się środę, 28 listopada. Z treścią uchwał można się zapoznać na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Strzelin w zakładce pn.
„Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”.
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strzelińskiej Rady Seniorów.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

9. Uchwała w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu.
11. Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Dębniki – dz. nr
49/6 AM 1.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Dębniki – dz.
nr 49/8 AM 1.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Ludów Polski
– dz. nr 9 i 10 AM 1.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelin
przy ul. Targowej – dz. nr 2/116 AM 12.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część działki
nr 2/13 AM 35 obręb Strzelin.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dział-

ki nr 25/5 AM 24 obręb
Strzelin.
17. Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntu
stanowiącego własność
Gminy Strzelin – działka
nr 395 AM 2 obręb Kuropatnik.
18. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości
i warunków udzielania
bonifikat od wniesienia
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Gminy Strzelin.
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/11
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelin, zmieniona uchwałą
nr XXI/208/12 z dnia 27 marca 2012 r.
20. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/547/17 z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin
na rok 2018.
21. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/548/17 z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin.
RED
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To umożliwi płynną kontynuację działalności…

WAŻNE ZMIANY dla przedsiębiorców
W życie weszły nowe przepisy dotyczące sukcesji firm. Sprawdź, jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności.

Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały prowadzenie przedsiębiorstwa przez następców. Firma przestawała istnieć z chwilą
śmierci przedsiębiorcy. Nowe przepisy o sukcesji wprowadzają
możliwość płynnej kontynuacji działalności w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego. To forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu
należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za
prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty
z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.
Ważne! Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym –
daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych
losów firmy (kontynuowanie działalności na własny rachunek,
sprzedaż, zamknięcie).
Powołanie zarządcy sukcesyjnego
Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione
po śmierci przedsiębiorcy.
Ważne! Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia
pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności i wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi być
wpisany do CEIDG.
Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:
• oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie
pisemnej
• pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie)
• zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG
Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG można
złożyć online bez zbędnych formalności i konieczności wizyty
w urzędzie. Można też złożyć w wersji papierowej w urzędzie
gminy albo wysłać pocztą (własnoręczny podpis powinien być
potwierdzony przez Notariusza). Złożenie wniosku o wpis zarządcy do CEIDG jest bezpłatne!
Przy zgłaszaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG nie trzeba dołączać oświadczenia o powołaniu zarządcy oraz o zgodzie
na pełnienie tej funkcji. Wystarczy, że we wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG złoży się oświadczenie (pod rygorem
odpowiedzialności karnej), że stosowna zgoda została udzielona.
Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany

do CEIDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci
przedsiębiorcy.
Dzięki wskazaniu zarządcy za życia i zgłoszeniu do CEIDG:
• przedsiębiorstwo zachowa pełną płynność działania
• zarządca natychmiast po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł
zająć się prowadzeniem firmy (bez konieczności załatwiania
spraw u notariusza)
• umowy z pracownikami pozostaną w mocy
• można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów
• zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd.
• przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do urzędu skarbowego
Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnej (nie może to być osoba prawna, czyli np.
spółka), może być nim np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Nie musi być przedsiębiorcą.
Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Zarządcą może być również prokurent (poprzez zastrzeżenie
– przy udzielaniu prokury, albo dla istniejącej prokury – że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci
przedsiębiorcy).
Przedsiębiorca może wyznaczyć zarządcę „rezerwowego”
na wypadek, gdyby powołany w pierwszej kolejności zarządca
sukcesyjny zrezygnował z pełnienia tej funkcji lub nie mógł jej
pełnić (np. z powodu śmierci, ubezwłasnowolnienia albo orzeczonego zakazu).
Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego
Zarządca sukcesyjny:
• posługuje się w obrocie NIP-em i firmą (nazwą) przedsiębiorcy z oznaczeniem „w spadku”
• samodzielnie zarządza przedsiębiorstwem w spadku w sprawach bieżących
• działa w imieniu własnym (posługuje się w obrocie swoim nazwiskiem) ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.
To oni odpowiadają za zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku.
• wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz umowy związane z przedsiębiorstwem – po złożeniu odpowiednich dokumentów
• może korzystać z firmowego konta przedsiębiorcy

• rozlicza podatki na takich zasadach jak przedsiębiorca
• reguluje inne zobowiązania
• bierze udział w procesach cywilnych i innych postępowaniach.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa
w spadku. Ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządzi
w skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków. W niektórych sytuacjach może odpowiadać za zobowiązania podatkowe
i ZUS (jeśli egzekucja z innych źródeł będzie bezskuteczna).
Zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy
(z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat).
Zarząd sukcesyjny może wygasnąć wcześniej jeśli:
• w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku
• stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego
• jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np.
wniesiono je w całości aportem do spółki)
• w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG nie powołano kolejnego zarządcy
• ogłoszono upadłość przedsiębiorcy
• wcześniej nastąpi dział spadku.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
Jeśli przedsiębiorca sam nie powołał zarządcy i nie zgłosił
do CEIDG, w ciągu 2 miesięcy od jego śmierci zarządcę sukcesyjnego mogą powołać osoby uprawnione.
Do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeśli jest kilku uprawnionych, konieczna jest zgoda osób posiadających łącznie udział
większy niż 85/100 w przedsiębiorstwie w spadku.
Po śmierci przedsiębiorcy powołać zarządcę mogą:
• małżonek przedsiębiorcy, który ma udział w przedsiębiorstwie w spadku
• spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek
• jeśli ogłoszono testament – spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek albo zapisobiorca windykacyjny, jeśli zapis obejmował przedsiębiorstwo
• po stwierdzeniu nabycia spadku – osoba, która spadek nabyła.
Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym
oświadczenia należy złożyć przed notariuszem. Inaczej będą nieważne.
Notariusz po powołaniu zarządcy składa informację do CEIDG.
Nowe przepisy weszły w życie 25 listopada 2018 r., z wyjątkiem
art. 30 ustawy, który wchodzi w życie 25 lutego 2019 roku (dzięki temu firmy będą miały dodatkowe 3 miesiące na ewentualne
zmiany i dostosowanie swoich umów handlowych).

UMiG na podstawie informacji
Źródło: www.biznes.gov.pl

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała
Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów
Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego
dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który
wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno
sprecyzowanych celów sportowych.
Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska,
trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie
stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech
lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.
W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo,
wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele
bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu
młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.
W trzech dotychczasowych edycjach konkursu stypendia
zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów
dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany
snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody
chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach
narciarskich otrzymał wsparcie funduszu aż dwa razy. Stypen-

Kto może dostać stypendium
z Funduszu Stypendialnego
Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich
lub paraolimpijskich.
Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie
mają sprecyzowane cele sportowe.
Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14
grudnia 2018 r.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne
są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

dystami byli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich
w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję
w konkursie rzutu oszczepem.

***
Kontakt: Małgorzata Stradomska-Kalinka
e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl
tel: 22 825 70 22
www.fundusznataliipartyki.pl
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Legionista waży ok. 250 kg, a przy jego montażu potrzeby był dźwig

Trwały ślad dla pokoleń
Przez rok społeczny komitet pracował nad budową pomnika, który stoi od kilku tygodni
Finansowe wsparcie dzieła budowy pomnika:
na skwerze przy ul. Rybnej w Strzelinie. Spory udział w tym przedsięwzięciu miały lokalne 1. Adam Góralski i Edward Jankowski – OKO OPTICAL
Spółka Cywilna
firmy, ale także mieszkańcy, którzy kupując cegiełki wsparli inicjatywę.
2. Zdzisław Kozicki - Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
3. Paweł Dorczyński - Przedsiębiorstwo Geodezyjno –
Usługowe „GEOLEX”
4. Janusz Tatarski, Zbigniew Tatarski, Adam Jaworski –
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ETOLL” Sp. Jawna
5. Witold Seńczuk – Prezes Zarządu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A.
6. Zarząd firmy McCain Poland Sp. z o.o.
7. Stanisław Klimaszewski – Prezes Zarządu ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie
8. Jerzy Kunderman – „JURBUD” Doradztwo I Nadzory
Budowlane
9. Marcin Budny „BAXPOL” Firma Wielobranżowa
Finansowe wsparcie, a także udzielona pomoc rzeczowa
oraz wkład pracy przy budowie pomnika:

1. Andrzej Kaniowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu
2. Arkadiusz, Wojciech i Tadeusz Osińscy - Usługi Ogólnobudowlane „Osiński i Syn”
Udzielona pomoc rzeczowa oraz wkład pracy przy budowie pomnika:

1. Rajmund Czernik – Firma „GLOBISTIC”
2. Kazimierz Mordko – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
3. Tomasz Maras i Andrzej Zakałek – AT N Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa
4. Jarosław Zalewski – „JAR-BRUK”
Udzielona pomoc rzeczowa przy budowie pomnika:

1. Marian Stopa - Firma „PEGAZ”
2. Marcin Wiącek - Mineral Polska Spółka z o.o. Kopalnia
Granitu w Strzelinie
3. Bogdan Kisiała - członek Zarządu Mineral Polska Spółka
z o.o. w Czarnym Borze

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Legionisty odbyło się podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W listopadzie w ramach
uroczystości z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości odsłonięto pomnik Legionisty
na skwerze przy ul. Rybnej
w Strzelinie. Przypomnijmy historię jego powstania.
W 2017 r. z inicjatywy burmistrz Doroty Pawnuk powołano Społeczny Komitet
Budowy Pomnika (jedenastoosobowy-red). W jego
składzie znaleźli się m.in. historycy oraz pasjonaci ziemi
strzelińskiej. - Zastanawialiśmy się, jaką przyjąć formę
uczczenia tej wielkiej rocznicy – mówi przewodniczący
komitetu Michał Kołodnicki. - Po wielu spotkaniach
uznaliśmy, że najlepszym
rozwiązaniem, które pozwoli pozostawić trwały
ślad przyszłym pokoleniom będzie budowa pomnika – dodaje sekretarz
komitetu Marek Charowski.
Komitet postanowił, że pomnik będzie przedstawiał
postać legionisty. Dzięki
pomocy historyków, współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej oraz z Muzeum

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku powstał szkic żołnierza. Następnie wysłano
zapytania ofertowe do kilku
firm. W międzyczasie komitet
wystąpił z wnioskiem do burmistrza o dotację w wysokości
110. tys. zł. na zrealizowanie
zadania. Po przedstawieniu
ofert wyłoniono firmę z Krakowa – Odlewnię Artystyczną
„Brązy Polskie” spółkę z o.o.,
która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie pomnika (niecałe 80 tys. zł). Umowa
z firmą zawierała również
wykonanie postaci legionisty
z gipsu przez artystę-rzeźbiarza, a także wykonanie tablicy
informacyjnej pod pomnikiem. Komitet na każdym etapie tworzenia Legionisty dbał
o zgodność jego wykonania.
Dodatkowo źródłem finansowania budowy pomnika była sprzedaż cegiełek.
Każdy mieszkaniec kupując
symboliczną cegiełkę (o wartości 10, 20, 50, 100 zł) mógł
wesprzeć tę inicjatywę. Cegiełki sprzedawane były m.in.
podczas imprez plenerowych,
a także w Strzelińskim Ośrodku Kultury, lokalnych firmach,

szkołach i przedszkolu. Dziś
już wiemy, że w ten sposób
udało się zebrać 19 614 zł.
Spory udział pozyskaniu tej
kwoty miały lokalne firmy,
które chętnie wsparły akcję. Mieszkańcy także stanęli
na wysokości zadania i kupowali cegiełki.
***

Przed postawieniem pomnika, konieczne było wykonanie prac porządkowych
na skwerze przy ul. Rybnej.
Dodatkowo wykonano cokół
i fundament, na którym stanął Legionista. Spory udział
w tym miały lokalne firmy,
które nieodpłatnie przekazały materiał (m.in. strzeliński granit), a także pomogły
przy wykonaniu niezbędnych
prac. Teren został także dodatkowo oświetlony. Pomnik
zamontowano w piątek, 2 listopada. Legionista waży ok.
250 kg. Przy jego montażu
użyto dźwigu. Po zamontowaniu pomnik przykryto.
Oficjalnie zaprezentowano
go 11 listopada podczas obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Należy dodać, że Społeczny

Komitet Budowy Pomnika
pozyskał także gipsową replikę Legionisty. W najbliższym
czasie członkowie komitetu
zdecydują, w którym dokładnie miejscu zostanie umieszczona replika.
***

Warto dodać, że w przyszłym roku skwer, na którym
stoi pomnik, zostanie jeszcze
upiększony.
Zamontowane
będą tam nowe ławki, a wokół
posadzone zostaną krzewy.
***

Należy również podkreślić,
że pomnik nawiązuje do szeregowego, bezimiennego żołnierza polskiego o wzroście
ok. 180 cm. Ubrany w czapkę maciejówkę – ulubionym
nakryciu głowy brygadiera
Piłsudskiego oraz czapce używanej także przez Strzelców
i inne organizacje paramilitarne tworzone w Galicji przed
wojną. Czapka ta stała się znakiem rozpoznawczym I Brygady Legionów Polskich.
***

Obok umieszczamy listę osób i instytucji, które
w znaczny sposób przyczyniły się do powstania pomnika.
RED

Pomoc w zbiórce publicznej związanej z budową pomnika:

1. Agata Gieża – Przedszkole Miejskie w Strzelinie „Kolorowa Kraina”
2. Halina Drozdalska – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Białym Kościele
3. Katarzyna Bielak – Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Kuropatniku
4. Grażyna Ziółkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
5. Alicja Porada - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
Tadeusza Kościuszki w Strzelinie
6. Teresa Okołotowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
3 w Strzelinie
7. Robert Kozuń - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzelinie
Wkład pracy przy powstaniu pomnika:

1. Wojciech Batko – artysta-rzeżbiarz
2. Wojciech Kazimierowicz
3. Krzysztof i Joanna Niedziela – „EURO-DRUK”
4. Zbigniew Kawończyk – „KAW-BUD GRANIT”
5. Bogusław Szychowiak
6. Artur Iwan
7. Michał Kołodnicki – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
8. Piotr Rozenek – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
9. Marek Charowski – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
10. Zbigniew Kazimierowicz – Społeczny Komitet Budowy
Pomnika
11. Jacek Dziedziński – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
12. Jolanta Grondys – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
13. Ryszard Kobylański – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
14. Kazimierz Nahajło – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
15. Jan Maćkała – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
16. Lech Pąchalski – Społeczny Komitet Budowy Pomnika
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Premiera, jakiej dotąd nie było

Legendy i ciekawostki z powiatu strzelińskiego
Najnowszy album
państwa Duszyńskich
pt. „Legendy ziemi
strzelińskiej” cieszy
się sporym zainteresowaniem. Na premierze książki zabrakło miejsc siedzących,
a opowieści autorów
przeniosły słuchaczy
w świat kryjący wiele
tajemnic.
W piątek, 23 listopada
w Strzelińskim Ośrodku
Kultury odbyła się premiera nowego albumu Tomasza
Duszyńskiego i Moniki Łukasik-Duszyńskiej pt. „Legendy ziemi strzelińskiej”.
Premierowe spotkanie cieszyło się ogromną popularnością. W sali konferencyjnej
brakowało miejsc siedzących.
Autorzy przedstawili album,
który był efektem kilku lat
podróży, poszukiwań legend
i ciekawostek związanych
z powiatem strzelińskim.

Spotkanie z autorami albumu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem

Pojawiło się w nim wiele rycin, m.in. prace znanego śląskiego rysownika Wernera.
Fotografie, stare pocztówki,
mapy obrazujące wiele miejsc
naszego regionu, które dziś
wyglądają zupełnie inaczej
niż w przeszłości. Zdjęcia
współczesne wykonała córka
autorów, Blanka Duszyńska.
Obecni na spotkaniu czytelnicy odbyli podróż po ziemi strzelińskiej. Poznali kilka fantastycznych stworzeń

żyjących na naszym terenie,
takich jak diabeł z Gromnika
i czort z Pogańskiego Młyna,
smok z Gościęcic, czy skrzaty
z Wyszonowic. Każda z legend zapisanych w albumie
wzbogacona została komentarzem historycznym wyjaśniającym wiele wątków zapisanych opowieści. Autorzy
dokonali wielu ciekawych odkryć dotyczących zanikłych
wsi Wzgórz Strzelińskich,
zaginionego Królewskiego

Tomasz Duszyński podczas premiery opowiedział o szczegółach dotyczących książki

Jeziora, kamieni maryjnych
na Wzgórzu Parkowym
w Strzelinie i Gębczycach.
Słuchacze poznali na nowo
braci Czirn, jednych z najbardziej znanych rozbójników
Śląska. Dowiedzieli się także,
że bracia Grimm interesowali się terenami w pobliżu
Strzelina i spisali opowieść
dotyczącą wyszonowickiego
rowu. Autorzy mają nadzieję,
że czytelnicy pójdą w ich ślady i poznawać będą podczas

rodzinnych wycieczek wiele ciekawych miejsc wokół
Strzelina. Album może im
pomóc w odkrywaniu regionu na nowo.
Tomasz Duszyński, kilka
dni po premierze albumu,
przeprowadził prelekcje dla
uczniów strzelińskich szkół
podstawowych. Odwiedził
także Borów, Borek Strzeliński, Wiązów, Prusy i Przeworno. W tym roku autor planuje jeszcze kilka prelekcji.

Jedno ze spotkań odbędzie
się 18 grudnia, o godzinie
17:00, w Ośrodku Kultury
w Ziębicach.
Album „Legendy ziemi
strzelińskiej” można nabyć
w strzelińskiej księgarni,
w Strzelińskim Ośrodku Kultury, a także przez stronę wydawnictwa www.paperback.
com.pl. To może być bardzo
dobry pomysł na prezent,
także pod choinkę.

Będą kolejne odcinki

Mikołajki na rowerach
W sobotę, 1 grudnia Strzelińskie Towarzystwo
Sportowe Extreme zorganizowało oficjalne,
mikołajkowe otwarcie sezonu na pierwszym
single tracku, zlokalizowanym w okolicach
Nowolesia.
W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko członkowie teamu,
ale też przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Jak
na prawdziwe Mikołajki przystało oczywiście nie mogło
zabraknąć prezentów. Burmistrz podziękowała stowarzyszeniu za ogromne wsparcie przy budowie pierwszego odcinka
gminnego single tracka i przekazała zarządowi STS Extreme
dmuchawę, która będzie bardzo pomocna w odpowiednim
utrzymaniu trasy. Urządzenie jest nowoczesne i co najważniejsze na tyle lekkie, że mogą go również używać członkinie
stowarzyszenia. Anna Baran z STS Extreme wręczyła szefowej gminy Strzelin album ze zdjęciami swojego autorstwa
pokazującymi miniony sezon, w którym STS Extreme zajęło
w końcowej klasyfikacji wysokie szóste miejsce. Burmistrz
miała dobrą nowinę dla pasjonatów rowerowej jazdy. Poinformowała, że w projekcie budżetu gminy na 2019 rok
zapisano środki na wykonanie następnych odcinków gminnej sieci single track. Po tej krótkiej, ale treściwej części
oficjalnej uczestnicy spotkania udali się na przejażdżkę single trackiem. Ostatnim punktem w programie było ognisko z pieczonymi kiełbaskami i grzańcem. Wydarzenie było
wyjątkową okazją do rozmowy o rozwoju strzelińskich tras
rowerowych. Warto podkreślić, że to nie tylko przedstawiciele STS Extreme nieciepliwie czekają na budowę kolejnych tras na Wzgórzach Strzelińskich. O pierwszym single
tracku jest już głośno w całym rowerowym światku, a z tej
atrakcji korzystają m.in. rowerzyści z Wrocławia i Opolszczyzny. Budowa następnych odcinków może sprawić, że już
w niedalekiej przyszłości ziemia strzelińska stanie się miejscem przyciągającym rowerzystów z całej Polski.
RED

Burmistrz przekazała stowarzyszeniu dmuchawę

W programie wydarzenia była przejażdżka single trackiem

RED
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Mikołaj przyjechał busem

Mają nowoczesny plac zabaw
BIAŁY KOŚCIÓŁ

Dzieci chętnie fotografowały się ze Świętym Mikołajem

Uroczyste włączenie światełek na miejskiej choince to już
strzelińska tradycja, wprowadzająca lokalną społeczność
w czas nadchodzących świąt. Także i tym razem temu wydarzeniu towarzyszyło spotkanie ze Świętym Mikołajem, który
do rynku wjechał nie saniami zaprzężonymi w renifery tylko
...busem Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Towarzyszyła mu burmistrz Dorota Pawnuk, która tradycyjnie włączyła światełka na choince. Szefowa gminy rozdała też kilkaset gminnych kalendarzy, a Św. Mikołaj cierpliwie pozował
do zdjęć. Chętnych do zdobycia takiej fotograficznej pamiątki
nie brakowało. Warto podkreślić, że oprawę wydarzenia wzbogacili reprezentanci Strzelińskiej Grupy Motocyklowej.
RED

W czwartek, 6 grudnia
najmłodsi uczniowie PSP
w Białym Kościele wzięli
udział w uroczystości otwarcia placu zabaw.
To inwestycja zrealizowana
przez Gminę Strzelin w bieżącym roku. Jej wykonawcą
był Zakład Kształtowania
Terenów Zielonych Dol-ek
Kazimierza Dolecińskiego
z Tarnowa. Wartość robót
budowlanych wyniosła ponad 169 tys. zł. W ramach zadania zamontowano: zestaw
zabawowy, huśtawkę podwójną i wagową, zestaw domek
przedszkolaka, lokomotywę
wagonik bez dachu, bujaczki, obiekty tzw. małej architektury (ławki z oparciem,
tablicę informacyjną z regulaminem, kosze na śmieci).
Wykonano strefę bezpieczną
o nawierzchni syntetycznej.

Rozdawali
owoce i słodycze

Aż dwóch Świętych Mikołajów odwiedziło jednocześnie, 6 grudnia strzeliński magistrat.
Pierwszy, z tradycyjną siwą brodą, w towarzystwie elfa częstował urzędników i klientów
pięknymi, soczystymi jabłkami, a drugi - z bujnym brązowym zarostem - rozdawał słodycze. Co ciekawe obydwaj oczywiście zapierali się, że są jedynym i oryginalnym prawdziwym
Św. Mikołajem z dalekiej Laponii. Urzędnikom to jednak zupełnie nie przeszkadzało, a wizyta była sympatycznym
przerywnikiem w pracy.
Oczywiście, jak co roku,
nie mogło zabraknąć
pamiątkowych zdjęć,
a do fotografii z brodatymi gośćmi tradycyjnie
najchętniej pozowały
pracownice Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
Niektóre dały się nawet
namówić na zaśpiewanie
piosenki lub powiedzenie
wiersza.
RED

Podczas otwarcia przecięto tradycyjną, biało-czerwoną wstęgę

Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą. Burmistrz Dorota Pawnuk, która przybyła
do dzieci z koszem pełnym
słodyczy króciutko opowiedziała o tej inwestycji oraz
kolejnych planowanych dla
tej szkoły. Przecięcia wstę-

gi dokonał jeden z uczniów
w asyście burmistrza i sołtysa
Franciszka Cygala. Następnie ksiądz dziekan Stanisław
Włodarski poświęcił każde
z urządzeń by plac zabaw
służył dzieciom jak najdłużej
i był bezpieczny. Dyrektor
Halina Drozdalska zaprosi-

ła uczestników uroczystości
do szkoły na mikołajkowe
przedstawienie. W pięknej scenerii dzieci tańczyły
i śpiewały czym zachwyciły
św. Mikołaja, który wspólnie
ze śnieżynką wręczył prezenty wszystkim uczniom.
RED
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Wyczekiwana wizyta...
GMINA
Na początku grudnia najmłodsi z niecierpliwością
wyczekują Świętego Mikołaja. Z tej okazji Strzeliński
Ośrodek Kultury jak co roku
współorganizował w wielu
sołectwach spotkania. Mikołaj odwiedził dzieci w Białym
Kościele, Górcu, Częszycach,
Krzepicach, Nowolesiu, Dobrogoszczu,
Karszówku,
Dębnikach, Trześni, Kuropatniku, Bierzynie i Nieszko-

wicach. Najmłodsi z Chociwela wyczekiwanego gościa
witali w sali konferencyjnej
SOK. Wszystkie dzieci otrzymywały od mikołaja słodkie
niespodzianki.
***
Mikołajki obchodzono także w wielu innych miejscach
np. Przedszkolu Miejskim
w Strzelinie czy szkołach
podstawowych. Obok przedstawiamy zdjęcia z niektórych
wizyt Świętego Mikołaja.

Kolejna edycja „Szlachetnej Paczki” za nami

Paczki dla życiowych bohaterów
Nowolesie
Częszyce

RED

To już czwarta edycja Szlachetnej Paczki w Strzelinie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie
Trześnia

Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Dębniki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W drugi weekend grudnia odbył się finał ogólnopolskiej akcji
charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Po raz czwarty przedsięwzięcie organizowane jest również w naszym powiecie. Celem akcji
jest pomoc rodzinom, które są bohaterami w swoim życiu i mimo
bardzo trudnej sytuacji starają się codziennie walczyć, aby żyło
się lepiej. Darczyńcy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl mogli wybrać konkretną rodzinę
i na podstawie opisu stworzyć dla niej paczkę z konkretnymi artykułami i przedmiotami. Darczyńcami były nie tylko pojedyncze
osoby, ale także pracownicy różnych firm, instytucji czy grupy
znajomych. W połączonym rejonie strzelińskim i borowskim
do akcji zakwalifikowało się w tym roku 16 rodzin (12 ze Strzelina, 4 z Borowa). Niestety, to zdecydowanie mniej niż w poprzednim roku, gdzie paczki trafiły aż do 39 rodzin. – Brakuje nam
wolontariuszy przez co nie możemy zakwalifikować do akcji
więcej rodzin – zaczyna liderka rejonu strzelińskiego Marzena
Kowal. – Potrzebujemy wsparcia, bo jeśli w przyszłym roku
nie dołączą do nas osoby to kolejna edycja może stanąć pod
znakiem zapytania – dodaje.
W tym roku darczyńcy (firmy, ale także osoby prywatne)
przekazali w sumie 250 paczek o wartości ok. 80 tys. złotych.
Magazyn zlokalizowano w Niepublicznym Przedszkolu Ekologicznym „Eko-Przedszkolak”. Przez dwa dni darczyńcy dowozili
tam stworzone paczki. – Rodziny, które zakwalifikowaliśmy
zgłaszali podstawowe potrzeby, tj. żywność, chemia, węgiel.
Sprzętu AGD nie mieliśmy tym razem tak dużo (jedna kuchenka i dwie lodówki) – zaznacza Marzena Kowal.
RED

Świąteczny prezent dla pacjentów
Strzelińska Rada Seniorów z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia postanowiła zrobić niespodziankę pacjentom Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego działającego przy Strzelińskim Centrum
Medycznym. Podarowali choinki wraz z dekoracjami. Dzięki temu
w dwunastu salach zakładu pacjenci będą mogli poczuć świąteczny klimat. Podczas przekazania obecny był prezes Strzelińskiej Rady
Seniorów Konstanty Sikorski, sekretarz Kazimiera Dragańczuk oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz Szałajko. Przy okazji
Strzelińska Rada Seniorów życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

***

Warto nadmienić, że Strzelińska Rada Seniorów działa bardzo
prężnie i organizuje bardzo ciekawe przedsięwzięcia. W ostatnim
czasie seniorzy wybrali się na seans do strzelińskiego kina „Grażyna”.

Przedszkole Miejskie Kolorowa Kraina

JO

Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

Kuropatnik

Przedstawiciele Strzelińskiej Rady Seniorów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina
Ireneusz Szałajko przekazali świąteczne ozdoby do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
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Wyjątkowe ozdoby świąteczne lokalnych twórców
Bombki, anioły, bałwanki, kartki okolicznościowe, gwiazdki
szydełkowe czy wiklinowe koszyczki - wszystkie produkty
wykonane ręcznie. Lokalni wytwórcy prezentują swoje wyroby, które idealnie pasują na świąteczny prezent.

Rękodzielnicze cuda
Agata Warpas-Michałkiewicz
z Gęsińca zajmuje się
rękodziełem artystycznym

Targi zdrowej żywności i rękodzieła odbywające się od niedawna raz w miesiącu w Strzelińskim
Ośrodku Kultury zyskują coraz większe grono zainteresowanych. Postanowiliśmy za pośrednictwem
„Nowin Strzelińskich” cyklicznie przedstawiać
lokalnych wytwórców i rękodzielników. Na pierwszy ogień, z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia rozmawialiśmy z osobami tworzącymi świąteczne ozdoby. Jedną z nich jest Agata
Warpas-Michałkiewicz z Gęsińca, która tworzy
przedmioty dekoracyjne. - Wszystko wykonuje
ręcznie. Staram się tworzyć rzeczy nawiązujące
do zbliżających się okoliczności jak np. święta – przekonuje. Wśród dostępnego asortymentu Maria Janowicz
nie brakuje bombek, aniołów, zawieszek na drzwi. z Białego Kościoła
prezentuje swoje
– Przy tworzeniu stosuje m.in. techniki deco- wyroby wykonane
upage`u i mixmediowe. Lubię wykorzystywać z papierowej wikliny
dużo materiałów, dlatego moje prace są bogato ozdobione – tłumaczy. Pani Agata wykonuje również rękodzieło
na zamówienie (tel. 502 651 944).
Na strzelińskich targach produkty wystawia również nauczycielka z zawodu Aneta Horżaniecka. Kobieta od najmłodszych lat pasjonuje się rękodzielnictwem. – Poświęcam każdą wolną chwilę
na szydełkowanie i wykonywanie różnych ozdób. To dla mnie
odskocznia od problemów dnia codziennego – mówi Aneta Horżaniecka. Klienci mogą u niej zakupić m.in. ręcznie wykonane kartki
okolicznościowe, torebki z filcu, gwiazdki, dzwoneczki, serduszka
oraz bombki szydełkowe na choinkę, a także wiele innych rzeczy. Imponujące świąteczne dekoracje można kupić od rękodzielniczki nie
tylko podczas organizowanych targów, ale także kontaktując się telefonicznie (530 668 677).
Wiele ciekawych przedmiotów ma do zaoferowania także Ewelina
Ewelina Kubisz w swojej ofercie ma ozdoby wykonane różnymi metodami ze wstążek
Kubisz z powiatu strzelińskiego. Ozdoby wykonane różnymi metoaniołki, koszyczki czy wianki. – Wykonuje te rzeczy najczęściej z kolorowej
dami ze wstążek z wykorzystaniem domowych produktów robią naprawdę duże wrażenie. – Do wykonania dekoracji używam rzeczy, które zy- prasy, dlatego nadają się one wyłącznie do dekorowania mieszkań weskują „drugie życie”, m.in. opakowania po jajku niespodziance, kartony wnątrz – informuje. – Robię także torby z jednorazowych reklamówek,
czy tektury – wyjaśnia. U artystki można kupić m.in. stojące bałwany, bombki, które idealnie nadają się np. na plażę – dodaje.
Bardzo interesujące rzeczy proponowała podczas targów Krystyna Kornaś
choineczki, a także opaski, domek z piernika czy rurki z kremem. Zainteresoz Wrocławia (tel. 516 230 066). Kobieta wykorzystując korki od szampana i wina
wanych zakupami zachęcamy do kontaktu (numer telefonu 664 772 574).
Podczas grudniowych targów po raz pierwszy swoje stanowisko miała Maria wykonuje bałwanki, grzybki oraz cukierki. Pojedyncze produkty prezentują się barJachowicz z Białego Kościoła. Specjalizująca się w papierowej wiklinie oferuje dzo ładnie, ale jeszcze większe wrażenie robią kolekcje np. rodzina bałwanków.

Jakub Olejnik

Na początku grudnia rozegrano cykl turniejów halowej
piłki nożnej pn. „Mikołajki
na sportowo ze Strzelińskim
Centrum Sportowo-Edukacyjnym”. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe gminy
Strzelin rywalizowały w trzech
kategoriach wiekowych: rocznik 2003-2005, 2006-2007;
rocznik 2008 i młodsi. Zwycięzca w każdej kategorii został
wyłoniony po rozegraniu meczów ze wszystkimi drużynami
w grupie. Zwycięskie drużyny
zostały nagrodzone pucharami, zaś każdy z zawodników
otrzymał mikołajkowy medal
i słodki upominek.

Mikołajki na sportowo

Klasyfikacja drużyn

Rocznik 2003-2005:
1 miejsce - PSP nr 3; 2 miejsce PSP nr 4, 3 miejsce - PSP nr 5, 4
miejsce - PSP Biały Kosciół,
5 miejsce - PSP Kuropatnik.
Rocznik 2006-2007:
1 miejsce - PSP nr 5, 2 miejsce PSP nr 4, 3 miejsce - PSP Biały
Kościół, 4 miejsce - PSP nr 3
Rocznik 2008 i młodsi:
1 miejsce - PSP nr 5, 2 miejsce PSP nr 4, 3 miejsce - PSP nr 3, 4
miejsce - PSP Biały Kościół
RED

Wśród drużyn z rocznika 2006-2007 zwyciężyła drużyna z PSP nr 5 w Strzelinie

Mikołajki w wodzie

Zawodnicy mieli do pokonania 25 lub 50 metrów
stylem dowolnym

Ponad setka młodych pływaków
rywalizowała podczas „Mikołajkowych Zawodów Pływackich”,
których organizatorem było Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne. Poza jak najlepszym wynikiem sportowym, liczyła się świetna
zabawa oraz rodzinna atmosfera.
Impreza odbyła się w piątek, 7 grudnia w Aquaparku Granit w Strzelinie. Zawody rozegrane zostały aż w
dziewięciu rocznikach: 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,
2006, 2005, aż do kategorii 2004
i starsi. Uczestnicy wydarzenia mieli
za zadanie pokonać (w zależności
od wieku) 25 lub 50 metrów stylem
dowolnym.
Każdy ze startujących, po przepłynięciu określonego dystansu
otrzymał od organizatorów imprezy
pamiątkowy medal, imienny dyplom
oraz paczkę wypełnioną słodyczami, którą wręczył Mikołaj.
SCS-E
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Badanie, które daje całościowy obraz człowieka (pasożyty, grzyby, bakterie, niedobory witamin, minerałów, koenzymów, osłabione organy)

Naturalne metody leczenia
Badanie urządzeniami biorezonansowymi, Muzykoterapia komórkowa,
masaż dźwiękiem
mis tybetańskich,
stawienie baniek
lekarskich – to tylko
niektóre metody
leczenia świadczone
przez Gabinet Terapii
Naturalnych Harmonia w Strzelinie.
Na jakie schorzenia
pomagają konkretne
zabiegi?

Do Strzelińskiej Rodziny
Trzy Plus dołączyła kolejna
firma. Gabinet Terapii Naturalnych Harmonia, który
mieści się przy ul. Kościuszki 2/5 w Strzelinie, działa
od lutego 2018 r. Jego właścicielką jest Anna Olejnik,
która od wielu lat interesuje
się naturalnymi metodami
przywracania zdrowia oraz
profilaktyką. - Szczególnie
bliska jest mi medycyna
holistyczna, która zakłada, że stan ciała, umysłu
i ducha wpływają wzajemnie na siebie – mówi Anna
Olejnik. Według niej należy
leczyć człowieka na trzech
poziomach, a nie koncentrować się jedynie na chorym
organie. - Na wystąpienie
choroby ma wpływ wiele
czynników, m.in. patogeny obecne w organizmie,
niedobory
składników
odżywczych,
przewlekłe stany zapalne, których przyczyną są np.
stres i zła dieta, a także
przeżyte traumy - dodaje.
Stąd też wziął się pomysł
na stworzenie takiego miejsca w Strzelinie, w którym
można całościowo spojrzeć
na człowieka, w celu przywrócenia dobrego zdrowia
i samopoczucia. Anna Olejnik ukończyła trzyletnie studium na kierunku Terapie
Naturalne i wiele kursów.
Posiada także m.in. dyplom
naturopaty, muzykoterapeuty komórkowego, konsultanta Totalnej Biologii. Ciągle się rozwija i wzbogaca
ofertę gabinetu.

Czym jest terapia
naturalna?

Terapie naturalne to bar-

Badanie urządzeniami biorezonansowymi daje całościowy obraz człowieka

dzo szerokie zagadnienie.
Medycyna naturalna obecnie
prężnie się rozwija i ma coraz
więcej zwolenników. Powstają nowe metody, ale do łask
wracają też dawne i sprawdzone metody przywracania
zdrowia, jak chociażby bańki,
pijawki czy zioła. - Skupię
się na tych, które stosuję w gabinecie – podkreśla
Anna Olejnik. - Metodą
naturalną, nieinwazyjną
i bardzo skuteczną jest
biorezonans, który służy do wykrywania i eliminowania obciążeń organizmu
patogenami.
Badanie
urządzeniami
biorezonansowymi daje
całościowy obraz człowieka (pasożyty, grzyby,
bakterie, niedobory witamin, minerałów, koenzymów, osłabione organy),
a także możliwość terapii
- dodaje. Kolejna metodą
stosowaną w gabinecie jest
Muzykoterapia dogłębna komórkowa, czyli terapia
dźwiękiem
kamertonów,
wykorzystująca
naturalną
falę dźwiękową. - Opiera
się na kilkunastu technikach opracowanych przez
dr Barbarę Angel (Romanowską), które powstały m.in. na podstawie
badań nad dźwiękiem,
przeprowadzonym w USA
i Francji. Muzykoterapia komórkowa odpręża,
relaksuje,
odblokowuje i przyspiesza proces
oczyszczania się organizmu, wzmacnia odporność, likwiduje napięcia
mięśni, ból, poprawia
pracę narządów i ukła-

dów, wspomaga leczenie
chorób i pozbycie się negatywnych emocji, daje
spokój wewnętrzny i radość - informuje specjalistka. Od niedawna w gabinecie można się poddać także
masażowi dźwiękiem mis tybetańskich. - Działają one
regenerująco na tkanki,
łagodzą ból, poprawiają
mikrokrążenie, wzmagają
metabolizm. Ich wibracje docierają do każdej
komórki, powodując wewnątrzkomórkowy
masaż. Podczas masażu ciało i umysł wprowadzane
są w stan głębokiego relaksu, w którym dochodzi
do
zsynchronizowania
obu półkul mózgowych,
a ciało pozbawione napięć i blokad zaczyna odczuwać lekkość i spokój.
W tym stanie uaktywniają
się procesy samoleczenia
- podkreśla.

Terapia bańkami...

W ofercie gabinetu są także
terapie bańkami. - Stawianie
baniek lekarskich świetnie
się sprawdza w przypadku zapaleń oskrzeli i płuc,
grypy, sezonowych przeziębień, zapaleń gardła,
migdałków, krtani, zatok,
astmy oskrzelowej, a także
profilaktycznie - wzmacnia
odporność i oczyszcza organizm z toksyn – tłumaczy
Anna Olejnik. Na tym nie koniec właściwości terapeutycznych baniek. Bańkami chińskimi ogniowymi wykonuje
się masaż leczniczy. - Zdrowy
kręgosłup pozwala na prawidłowe funkcjonowanie

układu nerwowego, a co za
tym idzie na doświadczanie zdrowia i harmonii
wewnętrznej – przekonuje.
Tę metodą masażu stosuje się
przede wszystkim w terapii
przeciwbólowej. - Obejmuje także stawianie baniek
w miejscach bolesnych np.
postrzały, nadwyrężenie
mięśni, zapalenie stawów,
rwa kulszowa, usuwanie
napięć w przypadku mięśniobóli, nerwobóli, bólów
kręgosłupa, karku, stawów - wymienia. Bańkami

gumowymi i silikonowymi wykonuje się
masaż
antycellulitowy. - Systematyczne
masaże
połączone
z odpowiednią dietą
i ruchem przynoszą
wymierne
rezultaty. Należy pamiętać,
że zabiegi bańkami
powodują oczyszczanie organizmu z toksyn, więc nie należy
wykonywać badań laboratoryjnych przez
10 dni od ostatniego
zabiegu. Trzeba też
pamiętać o właściwym
zachowaniu
po zabiegach oraz
o reakcjach przejściowych organizmu
– przyznaje. Oczywiście nie każda terapia jest dobra dla wszystkich. - Należy
przestrzegać przeciwwskazań, o czym każdy jest informowany przed przystąpieniem do badania czy
terapii. Pamiętać trzeba
również, że terapeuta wykonuje 50 % pracy. Reszta
należy do klienta, czy się
zastosuje do porad uzyskanych w gabinecie, zmieni
dietę, wprowadzi regularną aktywność fizyczną
czy suplementację – pod-

kreśla Anna Olejnik.
***
Z usług gabinetu mogą
skorzystać osoby zdrowe zainteresowane profilaktyką,
jak również przewlekle chore. Można dowiedzieć się, czy
organizm jest obciążony pasożytami, jakich witamin czy
minerałów brakuje w organizmie, jak pracują poszczególne organy, wzmocnić odporność bańkami, zrelaksować
się przy dźwiękach kamertonów i mis lub masażem
bańką. Ceny są zróżnicowane i ustalane indywidualnie
w zależności od wykonywanych usług. - Zapraszam
do kontaktu telefonicznego (tel. 884 093 662),
w celu umówienia się
na wizytę, czy uzyskania
szczegółowych informacji
dotyczących usług gabinetu – kończy specjalistka.
***
Dzięki temu, że gabinet
należy do Strzelińskiej Rodziny Trzy Plus wielodzietne rodziny mogą skorzystać
z 20 % zniżki.

RED

Przekazali chorym prezenty
Z okazji mikołajek, po raz
trzeci wolontariusze Stowarzyszenia „Gramy o życie”
odwiedzili podopiecznych
Przylądka Nadziei - fundacji
na ratunek dzieci z choroba
nowotworową we Wrocławiu. W trakcie wizyty „Gożomaniacy” przekazali chorym
prezenty i paczki mikołajkowe. Wśród nich były zabawki, książki, maskotki, owoce.
Wszystkie dary były nowe

ze względu na sterylny charakter odwiedzanego miejsca.
Prezenty GOŻ zebrał wspólnie z mieszkańcami Strzelina
jak również zaprzyjaźnionymi instytucjami: Przedszkole
Miejskie, Szkoła Podstawowa

Dla pacjentów Przylądka Nadzei był to wyjątkowo szczęśliwy dzień

nr 5 w Strzelinie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie i Pizzeria Biesiadowo.
RED
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Bogaty program i profesjonalna organizacja
To było niewątpliwie wyjątkowe i jedyne
w swoim rodzaju artystyczne wydarzenie,
w programie którego znalazły się m.in. znakomite koncerty, konkurs dla uczniów szkół
muzycznych oraz bardzo ciekawe warsztaty.
II edycja Festiwalu Ludowe Inspiracje „Muzyka
Świata” odbyła się w naszym mieście 22-24 listopada. Organizatorem znakomicie
przygotowanego
festiwalu była Samorządowa
Szkoła Muzyczna I Stopnia,
a wydarzenie odbyło się pod
merytorycznym patronatem
Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu i honorowym patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Strzelin. Inicjatorami i zarazem osobami
najbardziej zaangażowanymi
w organizację festiwalu było
dwoje nauczycieli Samorządowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Strzelinie - Karolina Kotwasińska oraz Łukasz Figiel, a nad organizacją
wydarzenia czuwała dyrektor
szkoły - Katarzyna Stopa.
Festiwal tradycyjnie wsparli
rodzice uczniów oraz lokalni
sponsorzy. Warto podkreślić,
że festiwal jest niewątpliwie
wyjątkowym wydarzeniem
nie tylko w skali Polski, ale
i Europy.
Wydarzeniem otwierającym

Grali na wiosłach
Siódma edycja Festiwalu Gitarowego
„Wiosła” przeszła
do historii. Dwudniowa impreza jak zwykle obfitowała w niezwykłe koncerty.

drugą edycję Festiwalu Ludowe Inspiracje był wyjątkowy
koncert połączony z wykładem na temat życia i twórczości wybitnego polskiego
kompozytora i pierwszego
po odzyskaniu niepodległości premiera Ignacego Jana
Paderewskiego. Na scenie
Strzelińskiego Ośrodka Kultury wystąpił dr hab. Michał Szczepański, wybitny
pianista i pedagog, związany na co dzień z Akademią
Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Główną atrakcją drugiego
dnia strzelińskiego festiwalu
był koncert dwóch wybitnie
utalentowanych gitarzystów
dr hab. Marka Pasiecznego
i dr Michała Bąka. W ich repertuarze oczywiście nie zabrakło ludowych akcentów.
To wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie zorganizowano w auli strzelińskiego
LO, a widownia wypełniła się
niemal do ostatniego miejsca.
Artyści nie zawiedli oczekiwań i ich występ był prawdziwą ucztą dla uszu. Warto

Nasi uczniowie w czołówce
zaznaczyć, że dr hab.
Marek
Pasieczny
to niewątpliwie jedna
z najbardziej barwnych postaci w całym
świecie gitary. Jego
koncerty wzbudzają
gorący aplauz na całym globie. Został
obdarzony również
olbrzymim talentem
ko m p o z y t o r s k i m ,
więc jest to artysta
wręcz idealny. Dr Michał Bąk jest jednym
z najlepszych gitarzystów młodej generacji
w Polsce. Ma na swoim koncie ogromną
ilość konkursowych
laurów w całej Europie. Na co dzień jest
związany z Akademią
Muzyczną im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. Podczas
drugiego dnia odbyły się bardzo ciekawe
warsztaty z kształcenia słuchu dla nauczycieli. Przeprowadziła je profesor
dr hab. Anna Waluga.

Tytuł Grand Prix zdobyła Natalia Szymczyk

Sukcesy naszych
uczniów

Lena Filipek, z klasy fortepianu pani Izabeli Dulińskiej Bolsewicz, zdobyła I miejsce ex aequo w grupie I

W trzecim i zarazem ostatnim dniu festiwalowym

przesłuchano uczestników
konkursu - uczniów szkół
muzycznych I stopnia,
a wieczorem w Strzelińskim Ośrodku Kultury

otrzymała z rąk burmistrz Doroty Pawnuk Natalia Szymczyk
(skrzypce) z Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I Stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Katowicach. Jej nauczycielką
jest Małgorzata Wacławik. Wśród laureatów
nie zabrakło również
uczniów
Samorządowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Strzelinie.
Cała piątka, która reprezentowała
strzelińską
szkołę muzyczną, zaprezentowała się świetnie.
Maciej Buczyński, uczeń
klasy fortepianu Izabeli
Dulińskiej - Bolsewicz,
zdobył
wyróżnienie
w grupie II, Miłosz Borowczyk i Marcin Szuszkiewicz, uczniowie z klasy
fortepianu Grażyny Bukartyk, zdobyli III miejsce ex aequo w grupie I.
Hanna Humelt, uczennica
klasy skrzypiec Marii WilHanna Humelt, uczennica klasy skrzypiec Marii Wilczyńskiej, i Lena Filipek,
czyńskiej zdobyła I miejsce ex aequo w grupie I
z klasy fortepianu Izabeli
Dulińskiej - Bolsewicz,
odbył się się koncert laureatów. Przed nim wręczono zdobyły I miejsce ex aequo
nagrody i dyplomy. Tytuł w grupie I. Wszystkim skłaGrand Prix, statuetkę oraz damy ogromne gratulacje!
RED
cenną nagrodę rzeczową

Pod znakiem pamięci

Tegoroczna impreza zorganizowana przez Hotel Maria pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Strzelin Doroty Pawnuk rozpoczęła się w piątek, 23 listopada. W Strzelińskim Ośrodku
Kultury odbył się koncert poświęcony pamięci
zmarłych strzelińskich muzyków pt. „Strzelin pamięta”. Wystąpił zespół „No Name” wraz z gośćmi.
Drugiego dnia muzyczna impreza przeniosła się
do Hotelu Maria. Tam wystąpili Nocna Zmiana Bluesa
oraz Tribute To The Doors. Przed koncertami
wśród widzów rozlosowano upominki. Główną
nagrodę, ukulele, wygrała Wiktoria Opoń z Wawrzęcic.
Tradycyjnie już wydarzenie zakończyło wspólne jam session.
RED

Wiktoria Opoń z Wawrzęcic wygrała ukulele

Pierwszy dzień muzycznej imprezy rozpoczął się od koncertu pt. Strzelin pamięta

Nocna Zmiana Bluesa zagrała energetyczny koncert w Hotelu Maria w Strzelinie

Wśród zespołów, które wystąpiły podczas festiwalu był również Tribute To The Doors

14
Nr 15(52) 12 grudnia 2018

Bliskie spotkanie ze sztuką aktorską
Tak bliski kontakt z aktorem i możliwość doświadczania ekspresji najdrobniejszego
ruchu wynikającego z mimiki
twarzy, gestyki czy motoryki
ciała nie zapewni nawet profesjonalna przestrzeń teatralna
w takim stopniu, jak improwizowane warunki sceniczne
w kameralnej przestrzeni bibliotecznej. No i to otoczenie
pełne książek. A w tym monodramie wybrzmiały mickiewiczowskie strofy z „Pana
Tadeusza”, zaś obecność tego
poematu na półkach bibliotecznych jest obowiązkowa.
Lektura też jest obowiązkowa
– wszak to epopeja narodowa!
- tym niemniej wysłuchanie
jej w aktorskiej interpretacji
to dodatkowa wartość. Zawdzięczamy ją krakowskiemu aktorowi – Andrzejowi
Jurczyńskiemu. Dzięki niemu
kunszt słowa naszego wieszcza połączył się z aktorskim
kunsztem jego przekazu.
W trakcie godzinnego występu nie mogło się zmieścić 12
ksiąg poematu, ale były one
podstawą do adaptacji, której
tytuł „Spór o zamek” wskazuje na kryterium wyboru
tekstu. Dlatego dominowały
wątki biesiadne, pieniackie,
bojowe, łowieckie, co zapewniło dynamikę akcji i wyrazistą ekspresję wykonawcy
monodramu. Pojedynczy aktor na scenie zdawał się multiplikować, przyjmując postać
a to Wojskiego, a to Soplicy,

Każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcie z aktorem

a to ruskiego kapitana Rykowa, to znów Gerwazego, nie
bez kozery zwanego Rębajło. Wszystkie typy oddane
z pełnym zróżnicowaniem
ich charakteru dzięki zmiennej mimice, modulacji gło-

su i innym jeszcze środkom
wyrazu. Andrzej Jurczyński
dysponuje bowiem dobrym
warsztatem aktorskim, co nasza publiczność z pewnością
doceniła. Barwność narracji
i sugestywność jej podania spra-

wiły, że skupienie i uważne zainteresowanie widzów w trakcie
występu, po nim przerodziły
się w gromkie brawa i komplementowanie aktora już w sytuacji zakulisowej. Nie obyło
się też bez wspólnych fotek,

do których przyjaźnie usposobiony aktor chętnie pozował.
To był miły wieczór z wielką
literaturą podaną w atrakcyjny
sposób, a jednocześnie okazja
do poznania z bliska aktorskiego rzemiosła. Publiczno-

ści, pełnej uznania dla kunsztu
aktora, nie mniej imponowała
jego umiejętność opanowania
pięknego, acz trudnego tekstu,
często ujętego w archaicznej już
polszczyźnie, i to w wymiarze
godzinnego występu! Brawo!

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

Zawód reporter

Gość biblioteki, z którym spotkali się nasi czytelnicy jest zawodowym reporterem. Magdalena Grzebałkowska przez kilkanaście lat pracowała dla „Gazety Wyborczej”, zaś od debiutu
Pozycja autorki była już demitologizacji tej wielkiej w 2011 roku pisze książki, które - nawet jeśli są biografiami - to utrzymanymi w konwencji
wystarczającym powodem, postaci, która już za życia sta- reportażowej. Dorobek ten zapewnił jej miejsce w gronie znaczących i cenionych autorów
aby zaprosić ją na spotkanie. ła się społecznie utrwalonym literatury dokumentalnej, czego potwierdzeniem są liczne i prestiżowe nagrody.
Jednak rozstrzygający był
fakt, że posiadła dużą wiedzę na temat naszego patrona – Jana Twardowskiego,
a rozległość tej wiedzy ujawniła w książce „Ksiądz Paradoks”. Napisała ją w kilka lat
po śmierci swojego bohatera,
który już spoczywał w dumnym panteonie w Świątyni Opatrzności Bożej. Gdy
opisuje się takie pomnikowe
postaci, to łatwo stać się brązownikiem, a w przypadku
księdza, to nawet hagiografem. Grzebałkowskiej udało się tego uniknąć, dzięki
czemu powstał pełny i wiarygodny portret człowieka
fascynującego, acz po ludzku
niedoskonałego. Przy takim
ujęciu i znakomitym udokumentowaniu faktograficznym
trudno jej zarzucić intencje
demaskatorskie czy próbę

autorytetem.
Potwierdzili
to również uczestnicy naszego spotkania, którzy dali
wyraz dobrego przyjęcia takiego autorskiego wizerunku
księdza-poety. Przedmiotem
ich zainteresowania były też
inne biografie, jakie wyszły
spod pióra Grzebałkowskiej,
zawsze dotyczące osób znanych i zasłużonych, choć
też budzące kontrowersje,
np. opowieść o Beksińskich
czy Komedzie. Było o czym
dyskutować. Jednak najwięcej uwagi słuchacze skupili
na historycznym reportażu
„Rok 1945. Wojna i pokój”,
w którym można znaleźć także ciekawą narrację dotyczącą
tzw. Ziem Odzyskanych i tak
bliski lokalnej społeczności
problem repatriacji. Relacja
Grzebałkowskiej tym bardziej poruszająca, że opowie-

Po spotkaniu była jeszcze okazja do rozmów indywidualnych z autorką oraz szansa na jej autograf

dziana z perspektywy zwykłych ludzi, których udziałem
było to, często traumatyczne
doświadczenie. Nic zatem
dziwnego, że spotkanie pełne było emocji i wzruszeń,
a potem było wielu chętnych,
którzy podchodzili do autorki
z własnymi egzemplarzami jej
książek, aby uzyskać autograf,
a przy okazji zamienić parę
słów. Ciekawość dotyczyła
nie tylko problematyki zawartej w książkach, ale również
metody badawczej i warsztatu pisarskiego ich autorki.
Wszyscy byli pod wrażeniem
jej pracowitości, dociekliwości i determinacji, zwłaszcza
na etapie poszukiwania materiałów źródłowych i w ogóle
pozyskiwania informacji. Mogli się przekonać, że reporter
to prawie detektyw.
Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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ŚNIADANIE DAJE MOC
Po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Strzelinie wzięła udział w programie „Śniadanie Daje
Moc”. Dzięki niemu uczniowie młodszych klas poznają
zasady zdrowego żywienia. Wiedzą już jak ważne jest
zjadanie śniadania w domu oraz II śniadania w szkole.
Na początku listopada wszystkie dzieci sprawdzały
swoją wiedzę praktycznie. W grupach przygotowywały
pyszne, zdrowe śniadania, które potem zjadły. Było kolorowo, radośnie i pysznie.

RED

Uczennice przygotowywały pyszne, zdrowe śniadania

Przez lata przechodziła liczne zmiany i reformy, wielokrotnie zmieniała lokalizację i nazwę

70 lat biblioteki pedagogicznej
W tym roku Biblioteka Pedagogiczna
w Strzelinie obchodzi
70-lecie istnienia.
Postanowiliśmy przypomnieć w skrócie historię jej działalności.
Jak przez lata zmieniała się biblioteka?

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie sięga
aż do najwcześniejszych lat
powojennych, gdy na Ziemiach Odzyskanych kształtowało się życie społeczne,
gospodarcze i kulturalne.
W ciągu 70 lat placówka przechodziła liczne zmiany i reformy, wielokrotnie zmieniała lokalizację i nazwę.
W 1948 r. przy Zarządzie
Oddziału Powiatowego ZNP
powstała Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Strzelinie. Organizacją biblioteki
zajął się Józef Niemcewicz.
Biblioteka mieściła się w małym pomieszczeniu szkolnym, przy ul. Ząbkowickiej
3 i tworzyła swoją kolekcję
od podstaw. Od początku
borykała się z trudnościami
finansowymi,
lokalowymi
i kadrowymi. Jako pierwsza obowiązki bibliotekarza
w placówce pełniła Helena
Szypułka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelinie. Pierwszym kierownikiem
biblioteki została Stanisława
Wątrobińska. W październiku 1963 r. obowiązki kierownika PBP w Strzelinie
powierzono Janowi Chmielnickiemu. Lata sześćdziesiąte to okres wytężonej pracy
i współzawodnictwa bibliotek pedagogicznych. W 1965
r. biblioteka uplasowała się
na drugim miejscu wśród
bibliotek
pedagogicznych
w województwie. Z roku

Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie
obchodzi 70-lecie istnienia

na rok jej sytuacja finansowa
ulegała poprawie.
Placówka zaczęła współpracować z ogniskami metodycznymi i instruktorami.
W bibliotece organizowane
były zebrania zespołów samokształceniowych i kandydatów przygotowujących się
do egzaminu kwalifikacyjnego, połączone z dyskusją
o książce i recenzjami oraz
okresowe zebrania bibliotekarzy szkolnych. Od 1964 r.
przy bibliotece działała Rada
Biblioteczna. Jej członkowie
pomagali w rozwoju czytelnictwa w powiecie. W maju
1965 r. biblioteka otrzymała
nowy lokal przy ul. Ząbkowickiej 26 (dwa pomieszczenia), co umożliwiło uruchomienie pierwszej czytelni.
Przy bibliotece działało Koło
Biblioteczne. Jego członkowie wygłaszali prelekcje dla
nauczycieli dotyczące głów-

nie tematów oświatowo-wychowawczych i społeczno-politycznych.
W latach 70-tych biblioteka nadal aktywnie pracowała,
prowadząc wiele ciekawych
i różnorodnych form pracy
z czytelnikami. Wśród bibliotek pedagogicznych województwa wrocławskiego
plasowała się na pierwszym
miejscu. W 1972 r. funkcję kierownika objęła Zofia
Genza. W 1975 r. bibliotekę
przeniesiono na ul. Pocztową
3. Nowy lokal i zwiększona
kadra pracownicza pozwoliły
na rozwinięcie działalności
usługowej. W 1976 r. placówki terenowe zostały włączone
do struktury organizacyjnej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i zgodnie z nowym statutem stały się filiami. Od tej chwili biblioteka
otrzymała nową nazwę: Pedagogiczna Biblioteka Wo-

jewództwa Wrocławskiego
i Miasta Wrocławia – Filia
w Strzelinie.
W latach 80-tych zanotowano mały przyrost księgozbioru. Niestety, niskie
nakłady wydawnicze oraz
okrojony budżet na zakup
książek uniemożliwiał systematyczne zakupy. W 1986 r.
obowiązki kierownika przejęła Barbara Rucińska-Pryjda.
W maju 1996 r. placówka
zostaje ponownie przeniesiona, tym razem do lokalu
przy ul. Wrocławskiej 22.
W 2001 r. w Wydziale Edukacji i Nauki Dolnośląskiego
Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu utworzono
oparty na Internecie Dolnośląski System Informacji
Pedagogicznej. W 2002 r.
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna kupiła program
komputerowy Aleph, automatyzujący pracę biblioteki

i umożliwiający pracę w rozległych sieciach. Strzelińska
biblioteka była stopniowo
włączana do prac nad tworzeniem komputerowego katalogu centralnego. Zimą 2003
r. baza została udostępniona
w sieci. Pod koniec 2005 r.,
w wyniku realizacji projektu
MEN w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Internetowe Centra Informacji Medialnej w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych”,
biblioteka otrzymała cztery zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne. W 2006 r.
uruchomiono elektroniczną
wypożyczalnię. Dzięki niej
pojawiła się możliwość zdalnej rezerwacji zbiorów przez
czytelników. W znacznym
stopniu podniosło to jakość udostępniania zbiorów
i usprawniło pracę biblioteki.
W listopadzie 2011 r. biblioteka ponownie zmieniła

lokalizację. Została przeniesiona do lokalu, przy ul. Grahama Bella 3a (gdzie mieści
się do dziś). We wrześniu
2014 r. na emeryturę odeszła
kierownik biblioteki Barbara
Rucińska. Nowym kierownikiem została Wioletta Matelonek (wieloletni pracownik
biblioteki).
Dolnośląska
Biblioteka
Pedagogiczna obecnie, jak
i wcześniej, dużą uwagę poświęca współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi,
kulturalnymi, a także organizacjami, stowarzyszeniami
i innymi grupami zajmującymi się sprawami oświaty
w powiecie strzelińskim. Ponadto od wielu lat prowadzi
działalność edukacyjną realizując zajęcia dydaktyczne
z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów
szkół i przedszkoli. Biblioteka oferuje pomoc merytoryczną nauczycielom, bibliotekarzom bibliotek szkolnych
przez indywidualne instruktaże, warsztaty, szkolenia,
konferencje itp. Od kilku lat
w placówce funkcjonuje
sieć współpracy nauczycieli
i bibliotekarzy „TIK w pracy nauczyciela/bibliotekarza”. Uczestnicy spotkań
mają okazję do zdobycia
umiejętności przydatnych
w codziennej pracy oraz wymiany informacji i doświadczeń. W ramach działalności
kulturalno-oświatowej w bibliotece przygotowuje się
różnorodne przedsięwzięcia
angażujące uczniów, nauczycieli, często też instytucje
związane ze środowiskiem
szkolnym (m.in. konkursy
dla uczniów i nauczycieli,
imprezy czytelnicze, prezentacje tematyczne wspierane prelekcjami).
Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie
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Wzruszyły niejednego widza

Poznały rolnictwo
W połowie listopada grupa „Misie” z Przedszko-

la Miejskiego w Strzelinie
uczestniczyła w warszta-

tach poświęconych produkcji żywności. Dzieci poznały maszyny oraz urządzenia
stosowane w rolnictwie.
Program „Od ziarenka

do bochenka” zrealizowany został przez Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ludowie
Polskim.
RED

Uczniowie przenieśli widzów w literacko-muzyczną podróż w burzliwe dzieje naszej
ojczyzny

W środę, 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie podczas wieczornicy „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”,
licznie zgromadzeni goście odbyli literacko-muzyczną podróż
w burzliwe dzieje naszej ojczyzny. Wyśpiewane i wypowiedziane słowa oraz towarzyszące im przejmujące obrazy z historii Polski wzruszyły niejednego widza. Montaż przygotowali
uczniowie z kl. VI a, VI b, VI c oraz uczniowie z kl. VII a.
RED

Każdy przyniósł pluszowego przyjaciela

Uczniowie PSP nr 5 ptrzynieśli swoje ulubione maskotki

29 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
przybyli na zajęcia ze swoimi maskotkami by świętować miniony Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji na lekcję do biblioteki szkolnej uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią Joanną Kwiatkowską zaprosili burmistrz Dorotę Pawnuk.
Szefowa gminy przybyła do dzieci z książeczką autorstwa
Przemysława Wechterowicza pt. „Proszę mnie przytulić” oraz
Kubusiem Puchatkiem, który od razu przywitał się ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi. Uczniowie wysłuchali czytanej
przez burmistrz opowieści o przygodach niedźwiadka i jego
taty, którzy by mieć dobry dzień przytulali się do napotkanych
przez siebie zwierząt. Na szczęście różne niebezpieczne przygody jak to w bajkach bywa dobrze się skończyły, a na zakończenie spotkania wszyscy przytulając się wzajemnie przekazali
sobie ogromnie dużo pozytywnej energii.
Przedszkolaki uczestniczyły warsztatach poświęconych produkcji żywności

RED
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ZŁOŻYLI PRZYRZECZENIE

Znalazła się wśród najlepszych z Dolnego Śląska

W listopadzie w bibliotece szkolnej PSP nr 4 w Strzelinie
odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych
oraz oddziału przedszkolnego „0”. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania
z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak uczniowie
złożyli przyrzeczenie, obejrzeli prezentację multimedialną
o postaciach bajkowych pochodzących z różnych krajów europejskich, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, zapoznali się z regulaminem biblioteki i zasadami wypożyczania oraz
księgozbiorem. Po uroczystym pasowaniu, już jako czytelnicy
biblioteki szkolnej, uczniowie podpisali się pod przyrzeczeniem. Nowi czytelnicy otrzymali drobne upominki.

W połowie listopada Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień przyznała 57
stypendiów w XVIII Konkursie Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Wśród
nagrodzonych znalazła się
uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie Maja
Lorenz. To ogromne wyróżnienie. Maja otrzymała
stypendium w kategorii artystycznej. W sobotę, 1 grudnia uczennica z rodzicami,
inspektor oświaty Mirosławą
Czujewicz i dyrektor szkoły
Grażyną Ziółkowską uczestniczyła w uroczystej Gali
Stypendialnej w siedzibie
Fundacji Edukacji Międzyna-
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Pozostanie na zawsze w ich pamięci

Nowi „RYCERZE PIĄTKI”

Uczennica „Piątki” nagrodzona
rodowej przy ul. Racławickiej
101 we Wrocławiu. Na gali
zostały wręczone akty stypendialne i drobne upominki.
Program
Stypendialny
„zDolny Śląsk” ma na celu
znoszenie barier w dostępie
do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży
na terenie Dolnego Śląska.
Program został zainicjowany
w 2001 roku przez Fundację
i Samorząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach
Dolnośląskiego
Systemu
Wspierania Uzdolnień.
RED

Maja Lorenz z PSP nr 5 w Strzelinie otrzymała stypendium

Uczennice z „czwórki” wśród 100 najlepszych...

Prawdziwe wyróżnienie i zaszczyt

Pasowanie to bardzo ważny moment w życiu uczniów

W piątek, 30 listopada w PSP 5 w Strzelinie odbyło
się pasowanie na ucznia rycerza. Zaszczytu dostąpiło 61 dzieci z pierwszych klas. Wychowawcami tegorocznych pierwszoklasistów są: Marzena Rogan (1a),
Joanna Kwiatkowska (1b) i Elżbieta Wachowska (1c).
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście. Pasowanie
odbyło się zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkoły.
Chłopców i dziewczynki ubranych w stroje z czasów patrona szkoły Bolka I Świdnickiego wprowadzili
do sali rodzice. Uczniowie starszych klas przygotowali
pod kierunkiem wicedyrektor Heleny Kasperkiewicz
przedstawienie, którego autorem jest Barbara Jankowska. Dekoracje, muzyka średniowieczna sprawiły, że nastrój był podniosły i uroczysty. Aktu pasowania mieczem
dokonała burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, dyrektor
szkoły Grażyna Ziółkowska, wicedyrektor Sylwia Koperska i wicedyrektor Helena Kasperkiewicz. Uczniowie
otrzymali od wychowawców pamiątkowe akty pasowania. Miłe słowa i życzenia skierowały do pierwszoklasistów burmistrz Dorota Pawnuk, dyrektor Grażyna Ziółkowska, przewodnicząca Rady Rodziców Agata Jas oraz
dyrektor Miejskiego Przedszkola Agata Gieża. Wszyscy życzyli uczniom sukcesów i samych radosnych dni
w szkole. Goście obdarowali pierwszaków prezentami.
Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia i prezenty przygotowane przez kolegów z klas II oraz „rożki
obfitości” ufundowane przez rodziców. Podziękowali
za pasowanie i wręczyli bukiety kwiatów. Wychowawcy pogratulowali rodzicom tak wspaniałych pociech,
a uczniom życzyli powodzenia i wielu sukcesów w murach szkoły. Następnie odbyła się sesja zdjęciowa. Ślubowanie na sztandar oraz pasowanie na ucznia rycerza
pozostanie na zawsze w pamięci dzieci.
RED

Wiktoria Nowakowska oraz Natalia Piestrak z PSP nr 4 w Strzelinie zostały laureatkami ogólnopolskiego prestiżowego konkursu

Zamek Królewski na Wawelu oraz Tauron byli organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Listy do przyszłości” , który był realizowany w ramach projektu „Wawelska Kapsuła Czasu z okazji
obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów
z kilku województw, a zadaniem uczestników było napisanie listu do rówieśnika z przyszłości, który
będzie dotyczyć jednego z tematów („Jak spędza czas wolny”, „Co chciałby robić, gdy dorośnie”).
Na początku listopada
na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie odbyła się uroczystość złożenia Wawelskiej
Kapsuły Czasu połączona
z wręczeniem nagród i dyplomów dla 100 najlepszych
Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Listy do przyszłości”. PSP
nr 4 w Strzelinie reprezentowały Wiktoria Nowakowska (kl. VIII c) oraz Natalia
Piestrak (kl. VIII b). Uczennice znalazły się wśród 100
najlepszych autorek listów
z ponad 12 tysięcy uczniów
z 279 szkół podstawowych.

W ceremonii wzięły udział:
dyrektor PSP nr 4 w Strzelinie Alicja Porada, wicedyrektor i organizator konkursu
Justyna Tiahnybok, opiekun
konkursu Magdalena Grabowska. Dyrektor Zamku
Królewskiego na Wawelu
Jan Ostrowski przedstawił
wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom sposób spędzania czasu przez
dzieci i młodzież w 1918 r.
Zwrócił uwagę na sposób
kształcenia oraz zainteresowania uczniów. Nadmienił,
że sztuka odręcznego pisania, zwłaszcza listów, odchodzi w zapomnienie. Prezes

Zarządu Tauron Rafał Soja
opowiedział o projekcie.
Gratulował uczniom pomysłu oraz podziękował za
udział w tak ważnym przedsięwzięciu. W czasie ceremonii każdemu ze stu laureatów
wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Kapsuła Czasu została zakopana 120 cm pod
ziemią na terenie Zamku
Królewskiego na Wawelu.
Wojewoda małopolski Piotr
Ćwik przekazał do niej medal przygotowany w związku
ze 100- letnią rocznicą odzyskania niepodległości, który znalazł się wśród innych

pamiątek naszych czasów.
Oprócz medalu zostały włożone także: zdjęcia rodzinne,
listy uczniów, lista uczestników konkursu z nazwą szkoły, opis i cel przedsięwzięcia,
gazety, monety polskie.
Złożenie Kapsuły Czasu
zostanie odnotowany w archiwach wawelskich. Warto
zauważyć, że dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr
4 im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelinie to prawdziwe wyróżnienie i zaszczyt
uczestniczenia w tak ważnym przedsięwzięciu.
RED
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Nauka i zabawa

Trzynasty rok akademicki 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie rozpoczął się w październiku wykładem mgr historii nt. „100 lat niepodległości Polski”.
Na kolejnych spotkaniach słuchacze dowiedzieli się od prawników ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie.
Informacja.Rozwój” jak czytać umowy, przekazywać spadki,
majątki. Lekarz internista przekazał informacje jak nie dać się
jesienno-zimowym przeziębieniom, zaś strzeliński podróżnik
opowiedział o życiu, kulturze i obyczajach w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. W listopadzie słuchacze uczestniczyli
w obchodach święta niepodległości.
Studenci nie żyją tylko nauką. Pod koniec listopada, w strojach z lat 20-tych minionego wieku, obchodzili święto andrzejkowe. W planach do końca roku są jeszcze warsztaty
rękodzielnicze i spotkanie wigilijne. Trwają także prace nad
harmonogramem na I połowę 2019 r.
Warto dodać, że wszystkie działania UTW opłacane
są ze składek słuchaczy, ale Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
i Strzelińska Rada Seniorów wsparli jednostkę finansowo dopłacając do zakupu koszulek z logo UTW i godłem Strzelina.
RED

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oprócz zajęć często spotykają się na różnych imprezach

Seniorzy
pobalowali
Pod koniec listopada
w strzelińskiej Restauracji Sezam odbyła się tradycyjna zabawa andrzejkowa, zorganizowana przez lokalny oddział
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W imprezie uczestniczyło ponad sto osób, a podczas krótkiej części oficjalnej życzenia
udanej zabawy od burmistrz
Doroty Pawnuk przekazał
naszym seniorom Sekretarz

Gminy Strzelin Kazimierz
Nahajło. Zabawa andrzejko-

wa trwała do późnych godzin
wieczornych.

Ćwiczyli z mistrzynią

Przedszkole Miejskie w Strzelinie realizuje projekt edukacyjny pt. „Utalentowani Strzelinianie”. W jego ramach przedszkolaków w ostatnim czasie odwiedził Michał Ostrowski,
który zaprezentował dzieciom „grę w Zośkę”. W drugiej połowie listopada w przedszkolu pojawił się kolejny gość. Tym razem swój talent pokazała sztangistka Małgorzata
Hałas. Sportowiec najwyższej klasy. Kobieta o wielkim sercu i bijącej radości. Jako jedyna
strzelinianka, wzięła udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w brazylijskim Rio de Janeiro
w 2016 r. Zawodniczka wyjeżdżała w różne miejsca, biorąc udział w zawodach zdobyła wiele medali. Przedszkolaki przywitały swojego gościa gromkimi brawami i wesołym
wierszem, robiąc wielki HAŁAS! Sztangistka opowiedziała dzieciom o swoich osiągnięciach, o tym ile pracy i wysiłku trzeba włożyć w wyznaczony cel, aby go osiągnąć. Dzieci
miały możliwość poćwiczyć z zawodniczką przy użyciu różnych przyrządów. Na koniec
wręczyły jej własnoręcznie zrobiony puchar i zaprosiły do wspólnej fotografii.
RED

Przedszkolakom swój talent pokazała sztangistka Małgorzata Hałas
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Świetne ukoronowanie sezonu dla strzelińskiego zawodnika

Dwa złota i brąz

Kolejne sukcesy na koncie reprezentującego Gościęcice
zawodnika footbagu. Rafał Kaleta tym razem powiększył swój dorobek podczas Mistrzostw Czech w Brnie.

W kategorii Barbow Łukasz Cisek zdobył wicemistrzostwo

Wicemistrzostwo strzelińskiego łucznika
W sobotę, 8 grudnia w Świebodzicach odbyły się ogólnopolskie
zawody mikołajkowe w łucznictwie. Z sekcji Strzelińskiego Centrum
Sportowo-Edukacyjnego
wystartowało 15 zawodników.

W kategorii Barbow trener sekcji
Łukasz Cisek zdobył wicemistrzostwo. Na wyróżnienie zasługują
także Staś Gałuszka najmłodszy
zawodnik sekcji, który zdobył 4
miejsce. W kat. młodzik Aleksan-

Z nadziejami na przyszłość

dra Podgajna zajęła bardzo dobre
11 miejsce. - Poziom był bardzo
wysoki – zaznacza trener Łukasz
Cisek. - Ola odnotowała średnią
8.7 pkt na strzał – dodaje.
RED

Na początku listopada w Lubiniu
odbył się turniej bokserki o puchar
Starosty Lublińskiego. W zawodach
wzięli udział pięściarze z Boxing
Klub Strzelin. Mike Drużga stoczył bardzo ładną walkę. w której
mocno dominował nad swoim
rywalem z Wałbrzycha. Pojedynek
zakończył się remisem. - Mike nie
może doczekać się nowego roku,
w którym będzie już młodzikiem – zaznacza trener i instruktor
strzelińskich bokserów Marcin
Drużga. - W końcu każdą walkę
będzie miał punktowaną - dodaje.
Drugi z zawodników strzelińskiego
klubu Łukasz Augustyniak po bardzo
dobrym początku pierwszej rundy
nie zauważył ciosu rywala, który
trafił go prosto w mostek. - Niestety, kolejne dwie rundy Łukasz
boksował tylko charakterem,
mając problem z oddechem przetrwał do końca walki. Werdykt był
jednak na korzyść rywala – mówi
trener. W turnieju startowało 100
zawodników.

Zawodnik footbagu Rafał Kaleta (po prawej) zdobył na ostatnich zawodach dwa medale

Zawody odbyły się w sobotę, 10 listopada. Były otwarte, więc
mogli wystartować w nim zawodnicy z innych krajów. Z Polski
udział wzięło trzech zawodników (z Jaworzna, Cieszyna oraz Rafał
z Gościęcic). Podczas mistrzostw rozegrano cztery konkurencje.
Nasz reprezentant wystartował w każdej z nich. W trzech Rafałowi udało się wywalczyć medale: złoto w Big One (obronił tytuł
z zeszłego roku), złoto w Sick 3 oraz brąz w Rutynach (występy
dwuminutowe do muzyki). W czwartej konkurencji request contest
zawodnik z Gościęcic znalazł się poza podium. - Najbardziej jestem zadowolony ze startu w konkurencji Sick 3, gdyż wykonałem najlepszą kombinację na zawodach w dotychczasowej
karierze – przekonuje Rafał Kaleta. - Ogólnie występ na mistrzostwach uważam za udany. Tym bardziej, że medale zdobyłem w przeddzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zawsze z dumą startuję w koszulce z białym
orłem na piersi. To dobre ukoronowanie tego sezonu, gdyż
był to mój ostatni start w tym roku - dodaje. Teraz zawodnika
czeka zasłużony odpoczynek i budowanie formy przed kolejnym
sezonem. Najbliższy start zapewne na wiosnę. - Chciałbym podziękować Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie miejsca do treningu. Gdyby nie ta pomoc na pewno nie
osiągałbym takich wyników – kończy Kaleta.
JO
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Wygrał turniej bez porażki

Kacper Głazowski z TKS Granit Strzelin do bardzo udanych może zaliczyć start w turnieju wojewódzkim

W listopadzie zawodnicy TKS Granit Strzelin rywalizowali w turnieju wojewódzkim. W kategorii kadet nasze miasto reprezentowało troje chłopców
i jedna dziewczyna. Najlepiej wypadł Kacper Głazowski, który w turnieju
przegrał tylko jednego seta i bez żadnej porażki pewnie wygrał zawody. Tym
samym zapewnił sobie awans do drugiego Grand Prix Polski, które odbędzie
się na początku grudnia w Jastrzębiu- Zdroju. Poza Kacprem bardzo dobry
występ zanotował Krzysztof Wnęk, który mimo że jest jeszcze żakiem (dwie
kategorie wiekowe niżej) zajął wysokie 11 miejsce. Pozostali zawodnicy strzelińskiego klubu zajęli odpowiednio Przemek Wiśniewski 17 miejsce, Nikola
Hutnik 19 miejsce.
Warto wspomnieć, że poza młodzieżą prężnie i z sukcesami trenuje Zbigniew Sobków, reprezentujący klub w rozgrywkach weteranów. W turnieju 3
Grand Prix Polski rozegranym w Wiśle (10-11.11) w kategorii wiekowej 50-59
zajął wysokie 5 miejsce.
RED

20
Nr 15(52) 12 grudnia 2018

Pobiegli dla niepodległej
Cały Strzeliński Klub
Biegacza „Granit” niedawno wziął udział
w biegach niepodległościowych. Dwoje
zawodników wybrało
się na Athens Authentic Marathon, a reszta
klubowiczów pobiegła
w kraju. Najszybszym
zawodnikiem ze strzelińskiego klubu okazał
się Jakub Stanik, który w biegu na 10 km Państwo Woszczakowie ze Strzelińskiego Klubu Biegacza wzięli niedawno udział
w Poznaniu uzyskał w Athens Authentic Marathon
czas 36:59 uzyskując
zawodach na terenie powiatu 122 msc (Kępno)
89 miejsce (na 22463 zawod- strzelińskiego, a także kraju.
Marzena Kicak
ników). Państwo Woszczako- Krystian Bubula czas 06:25 czas 55:39 – 191
wie tym razem wybrali ma- (1918 m) – 1 msc (Strzelin)
msc (Kępno)
rarton w Atenach. Jak sami Aleksandra Krasuska czas Błażej
Lenard
przyznaja kochają góry, więc 01:02:11 -15478 msc
czas 27:12 (7 km) –
płaskie trasy nie są dla nich. Justyna Gaik czas 52:51 - 19 msc (Brzeg)
W zawodach wzięło udział 149 msc (8 Luboński Bieg Adam Ambrozik
ponad 15000 osób. Nasi Niepodległości)
czas 25:16 (7 km) „ultrasi” zajęli bardzo dobrą Jakub Mrozowski czas 23:50 5 msc (Brzeg)
lokatę, Jolanta Woszczak - 5,5 km 15 msc (Borów)
Gratulacje
z czasem 4:14:02 - 4935 msc, Marcin Walukiewicz czas
dla wszystkich zazaś Zbigniew Woszczak 40:53 - 37 msc, k.mundurowa
wodników, którzy wzięli
z czasem 4:14:01 – 4933 msc. - 7 msc (Kępno)
udział w biegach
Publikujemy listę wyników Sławek Gorczyca czas 44:00
niepodległościowych.
RED
pozostałych
zawodników, - 68 msc (Kępno)
którzy startowali w różnych Krzystof Kicak czas 48:20 –

Strzelińscy biegacze wzięli udział w zawodach niepodległościowych

