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Na pytania dotyczące działalności stowarzyszenia 
odpowiadał prezes Łukasz Krzysztofczyk

W piątek, 2 listopada na skwerze przy ul. Rybnej zamon-
towano Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. 
Nad sprawnym przebiegiem prac wykonanych przez pra-

cowników  Krakowskiej  Odlewni  Brązy  Polskie    czuwali 
przedstawiciele  strzelińskiego  magistratu  oraz  członkowie 
Społecznego  Komitetu  Budowy  Pomnika  100-lecia  Odzy-
skania  Niepodległości  Polski.  Ważący  kilkaset  kilogramów 
pomnik z brązu przedstawia polskiego  żołnierza  legionów 
i ma upamiętnić wysiłek wielu pokoleń Polaków, walczących 
o wolność  i  suwerenność ojczyzny oraz  godnie uczcić  set-
ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt 
pomnika wykonał  artysta  plastyk Wojciech Batko,  a  odlew 
powstał w Krakowskiej Odlewni Brązy Polskie. Do montażu 
pomnika legionisty konieczne było użycie dźwigu, a na gra-
nitowym  cokole  umieszczono  też  okolicznościową  tablicę. 
Po zakończeniu mon-
tażu  pomnik  został 
zakryty i zabezpieczo-
ny  przez  pracowni-
ków  Centrum  Usług 
Komunalnych  i Tech-
nicznych w Strzelinie. 
Jego uroczyste odsło-
nięcie  zaplanowano 
na  11 listopada 2018 
r.  (godz. 13:30).
Przypomnijmy, 

że budowę pomnika 
wsparli finansowo 
mieszkańcy miasta 
i gminy Strzelin, 
lokalni przedsiębior-
cy, samorząd gminy 
Strzelin oraz inni 
darczyńcy. Warto 
podkreślić, że wiele 
prac związanych 
z przygotowaniem 
miejsca pod pomnik 
lokalne firmy wyko-
nały społecznie. 

RED

Prezentujemy 21 radnych 
nowej kadencji samorządu 

Pierwszy wywiad z burmistrzem po reelekcji

Grają o życie 
już sześć lat 
W czwartek, 18 października w sali 

widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury odbyły się 6. urodziny Stowa-
rzyszenia  „Gramy  o  życie”.  Imprezę 
prowadziła Sylwia Korczyńska. 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 
Dorota Pawnuk 

oraz Strzelińskie Centrum 
Sportowo-Edukacyjne 

zapraszają mieszkańców do udziału 
w Narodowym Biegu 100-lecia Odzyskania 

Przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”. 
Pierwszych 100 zawodników zgłoszonych 

do 9 listopada otrzyma pamiątkowe koszulki i medale. 
Więcej informacji oraz zapisy pod adresem: 

www.zapisy.ultimasport.pl/zapisz/437.

Park Miejski im. Armii Krajowej w Strzelinie
Start  godzina 10:00 

11.11. 2018 (niedziela)
Dystans 1918 metrów

Odsłonięcie pomnika 11 listopada

Legionista już stoi

„Zrobię wszystko, 
żeby nie zawieść”

Ponad 70% głosów otrzymała ubiegająca się o reelekcję na stanowisko burmistrza Dorota 
Pawnuk. Z szefową gminy rozmawialiśmy o wyniku wyborczym, najważniejszych inwesty-
cjach poprzedniej kadencji i planach na przyszłość… czytaj str. 7
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Burmistrz Miasta i Gminy Strze-
lin Dorota Pawnuk oraz Publiczny 
Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryj-
nego w Strzelinie, wspólnie  zorga-
nizowali  akcję  „Piękny  uśmiech” 
w  gabinecie  stomatologicznym 
strzelińskiej  przychodni  przy  ul. 
Mickiewicza 20 oraz WOZ w Bia-
łym  Kościele.  Akcja  skierowana 
jest do uczniów publicznych szkół 
podstawowych,  oddziałów  przed-
szkolnych i gimnazjów gminy Strzelin, a  jej realizacja zostanie 
sfinansowana z budżetu gminy Strzelin. 
Podczas  akcji  zaplanowano  przeglądy  stomatologiczne 

z oceną błony śluzowej jamy ustnej, instruktaże higieny jamy 
ustnej, porady jak dbać o zęby i w jaki sposób zachować zdro-
we dziąsła. Akcja ma na celu promowanie i budowanie wśród 
dzieci świadomości w zakresie właściwej higieny jamy ustnej, 
kształtowanie prawidłowych nawyków i zachęcanie do regu-
larnego przeglądu uzębienia oraz poinformowanie  rodziców 
o stanie zdrowia ich pociech w zakresie jamy ustnej. Bezpłatne 
badanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło 
się w październiku, natomiast wizyty dla dzieci  z oddziałów 
przedszkolnych planowane są w listopadzie.

***
W sumie w  akcji  uczestniczyć będzie ok.  1200 dzieci,  których 

rodzice wyrazili zgodę na badanie jamy ustnej. Do tej chwili zosta-
ło przebadanych już 600 uczniów. Lekarz stomatolog ocenia stan 
uzębienia dziecka, a wyniki z dalszymi zaleceniami przekazuje ro-
dzicom. Dla najmłodszych dzieci  zostały  przygotowane nagrody 
ufundowane przez firmy: Oral B i Ziaja, a są to m.in. dyplomy, ma-
lowanki, naklejki, pasty do zębów. To sprawia, że wizyty u stomato-
loga  są  atrakcyjne. Badania przeprowadzają  lekarze  stomatolodzy 
i asystentka: Seyedeh Ghalehbandi, Marta Lisowska-Stempniak, Sta-
nisława Gębska- Junuzovska, Agnieszka Grudzińska (asystentka). 

***
Badania mają być przeprowadzane dwa razy w roku szkolnym. 

Pierwsze w październiku i listopadzie, a kolejne w maju i czerwcu. 
RED

Goście  strzelińskiej  cu-
krowni  rozpoczęli  zwiedza-
nie  od  zapoznania  się  z  jej 
blisko  150–letnią  historią 
oraz  z  teoretyczną  stroną 
produkcji  cukru.  Następnie 
wyposażeni  w  kaski  i  odbla-
skowe  kamizelki  wyruszyli, 
aby  sprawdzić  zdobytą  wie-
dzę  w  praktyce.  Poszczegól-
ne  etapy  produkcji  cukru 
zostały  dokładnie  zaprezen-
towane  oraz  opisane  przez 
doświadczonych  przewod-

Odwiedzający mieli okazję zobaczyć pracę strzelińskiej cukrowni od środka

W  czwartek,  25  paździer-
nika  w  auli  Urzędu  Miasta 
i  Gminy  w  Strzelinie  asp. 
szt.  Jacek  Waś  spotkał  się 
z  kuratorami  zawodowymi 
i  społecznymi  Sądu  Rejono-
wego  w  Strzelinie.  Podczas 
spotkania  omówiono  pro-
cedury  „Niebieskiej  Karty”, 
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz 
aspekty    bezpieczeństwa  se-
niorów. Warto dodać, że pro-
gram  „Dzielnicowy  bliżej 
nas”  działa  od  czerwca  2016 
r.  Jego  istotą  jest  zbliżenie 
policji do społeczeństwa i za-
interesowanie go szeroko poj-
mowaną  problematyką  bez-
pieczeństwa.  Warto  również 
wspomnieć  o  „Niebieskiej 
Karcie”.  Procedura  obejmuje 
ogół  czynności  podejmowa-

Spotkanie prowadził asp. szt. Jacek Waś

Pod  koniec  października  do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Strzelinie  dostarczono  kolejną,  partię  żywno-
ści. Tym razem do siedziby trafiło ponad 6,1 tony produktów, 
m.in. groszek z marchewką, mleko, makaron, olej, pasztet. Ich 
wartość wynosi ponad 26 tys. zł. Przy rozładunku palet poma-
gali m.in. podopieczni GOPS-u oraz  skazani. Żywność  trafi 
do 800 osób (ponad 360 rodzin). Żywność otrzymują osoby, 
które  znajdują  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej.  Produkty 
pozyskano w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa  2014-2020” współfinansowanego  z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 
2018. Kolejna partia żywności w  ramach programu zostanie 
dostarczona do GOPS-u w kolejnym miesiącu.

JO 
Kolejna partia żywności trafiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 
(zdjęcie archiwum)

Bezpłatne badania stomatologiczne 
W akcji „Piękny uśmiech” weźmie udział blisko 1200 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Strzelin oraz 
przedszkolaków. W jej ramach zaplanowano przeglądy sto-
matologiczne z oceną błony śluzowej jamy ustnej...

KILKA TON ŻYWNOŚCI TRAFI DO POTRZEBUJĄCYCH 

Przedstawiono listę zagrożeń

nych  i  realizowanych  przez 
przedstawicieli:  jednostek 
pomocy  społecznej,  komisji 
rozwiązywania  problemów 
alkoholowych, policji, oświaty 
czy ochrony zdrowia w związ-

ku z uzasadnionym podejrze-
niem  zaistnienia  przemocy 
w rodzinie. Procedura nie wy-
maga zgody osoby dotkniętej 
przemocą, a jej wszczęcie na-
stępuje przez wypełnienie for-
mularza.  Omawiając  na  spo-

tkaniu  kwestię  związaną 
z  „Bezpiecznym  Seniorem” 
policjant  przedstawił  listę  za-
grożeń,  jakie  płyną  ze  strony 
osób podszywających się pod 
przedstawicieli  instytucji  spo-
łecznego zaufania.

 RED

Strzelińska cukrownia od środka
Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszył się 
zorganizowany na po-
czątku  października 
Dzień Otwartych Drzwi 
Cukrowni Strzelin. 
Proces produkcji 
Cukru Królewskiego, 
od transportu buraków 
do pakowania gotowe-
go produktu, obejrzało 
z bliska niemal 200 
osób. Odwiedzający 
wzięli również udział 
w warsztatach robienia 
cukierków oraz poka-
zach naukowych z wy-
korzystaniem m.in. 
ciekłego azotu. 

ników  -    Piotra  Tokarskiego 
oraz  Marka  Witkowskiego, 
którzy cierpliwie odpowiada-
li  na  pytania  zaciekawionych 
dzieci  i  dorosłych.  - To już 
trzeci Dzień Otwartych 
Drzwi w naszej Cukrow-
ni. Podobnie jak dwie po-
przednie edycje cieszył się 
ogromnym zainteresowa-
niem. Odwiedzający mieli 
okazję zobaczyć pracę tak 
dużej fabryki od środka 
w najgorętszym dla niej 
okresie, w szczycie kam-
panii cukrowniczej. Wśród 
odwiedzających znalazły 

się rodziny z dziećmi, mło-
dzież, ale także wiele osób 
starszych. Duża część z nich 
to osoby, które pracowały 
kiedyś w Cukrowni, a teraz 
mogły zobaczyć zmiany, 
które w niej zaszły. Więk-
szość była pod dużym wra-
żeniem nowych technologii 
oraz modernizacji naszej 
Cukrowni - mówi Magdalena 
Budzyńska,  Südzucker  Polska 
SA. – Na najmłodszych naj-
większe wrażenie zrobiła 
nowoczesna sterownia, peł-
na komputerów i ekranów. 

Przypominała dziecia-

kom sceny 
z filmów 

Science Fiction. 
Mamy nadzieję, 

że w przyszło-
ści uda się nie 

raz jeszcze 
otworzyć drzwi 

Cukrowni, 
aby wszyscy 

zainteresowani 
mogli obejrzeć 
pracę zakładu 

od środka – 
podsumowuje 
Magdalena 
Budzyńska.

***
Na  zakończe-

nie  wycieczki  dzieci  z  zainte-
resowaniem  obejrzały  pokaz 
eksperymentów  naukowych. 
Dowiedziały się m.in. jak wy-
hodować  roślinę  w  probów-
ce,  czym  jest  kwas  octowy 
oraz  co  stanie  się  z  liściem 
buraka  cukrowego  zanurzo-
nym w temperaturze 200 stop-
ni  poniżej  zera.  Chętne  osoby 
wzięły również udział w warsz-
tatach robienia cukierków, pod-
czas  których  własnoręcznie 
przygotowały  słodkie karmelki 
w dowolnych kształtach.  

 Tomasz Banaś 
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W  poniedziałek,  26  paź-
dziernika  w  strzelińskiej  fi-
lii  Dolnośląskiej  Biblioteki 
Pedagogicznej  odbyło  się 
spotkanie z dr. hab.  inż. Bar-
toszem  Jaweckim,  autorem 
książki  „Rola  kamienioło-
mów  w  kształtowaniu  krajo-
brazu  na  przykładzie  ziemi 
strzelińskiej".  To  rozprawa 
poruszająca  zagadnienie  roli 
kamieniołomów  w  kształto-
waniu  kulturowych  warto-
ści  krajobrazu.  Uczestniczyli 
w  nim  nauczyciele  i  ucznio-
wie  Liceum  Ogólnokształ-
cącego  oraz  Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Strze-
linie.  Prelegent  rozpoczął 
wykład  od  przypomnienia 

Młodzież wysłuchała wykładu na temat roli kamieniołomów w kształtowaniu krajobrazu 
na przykładzie ziemi strzelińskiej

Na  początku  października  dwie  grupy  przedszkolaków 
„Żabki”  i  „Skrzaty”  z  Przedszkola  Miejskiego  „Koloro-
wa  Kraina”  w  Strzelinie    wybrały  się  do  Tłoczni  „Silesia”. 
Na miejscu przywitali gości właściciele - panowie Józef  i Mi-
chał. Na wstępie  opowiedzieli  o  zbiorze  owoców w  sadzie. 
Po wejściu do hali dzieci mogły zobaczyć i posłuchać o ma-
szynach oraz urządzeniach  znajdujących  się w  tłoczni. Wła-
ściciele pokazali cały proces tłoczenia - od wsypania owoców 
do maszyny po wyciśnięcie soku. Milusińscy byli zdumieni tak 
dużą  ilością  różnokolorowych  soków zapakowanych w wor-
ki  z  kranikiem. Dzieci odwiedziły  również Tłocznie Olejów 
należącą do Tłoczni Soków Owocowych „Silesia”. Pan Józef  
opowiedział o procesie powstawania olejów. Tego dnia tłoczo-
ny był olej z czarnuszki sprowadzonej z Egiptu. Przedszkolaki 
usłyszały o właściwościach świeżo tłoczonych olejów oraz ich 
zastosowaniu w kuchni i nie tylko. Na koniec dzieci degusto-
wały pyszne soki, a na drogę dostały po jabłku i sok.

RED

Wizyta w Tłoczni „Silesia” była dla przedszkolaków bardzo interesująca

Od listopada ubiegłego roku 
na  terenie  naszej  gminy  reali-
zowany  jest  projekt  edukacyj-
no-patriotyczny  pn.  „Droga 
do  Niepodległości”  z  okazji 
setnej  rocznicy  odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości  
w  ramach  rządowego  progra-
mu  pt.  „Niepodległa”.  Jego 
głównym celem jest budowanie 
w środowisku lokalnym polity-
ki pamięci, a także wzmacnianie 
więzi z ojczyzną. Koordynato-
rem  i  pomysłodawcą  projektu 
w  gminie  Strzelin  jest Krysty-
na Pieńkos. Realizacją zajmują 
się  wszystkie  gminne  szkoły, 
a  do  współpracy  zaproszo-
no  także  jednostki  podległe 
i  Parafię  pw.  Podwyższenia 
Krzyża  Świętego  w  Strzelinie. 
W  ciągu  roku  przeprowadzo-
no mnóstwo  zadań w  ramach 
projektu. Organizowano różne 
konkursy, m.in. plastyczny pn. 
„A  to  Polska  właśnie”,  histo-
ryczny  „Droga  do  niepodle-
głości”,  piosenki  patriotycz-
nej  i  żołnierskiej  itp.  Laureaci 
otrzymali  nagrody  z  rąk  bur-
mistrz  Strzelina  Doroty  Paw-
nuk.  Przeprowadzono  także 
lekcje patriotyczne w szkołach. 
Z dużym rozmachem zorgani-
zowano akcję uroczystego od-
tańczenia  poloneza.  Na  strze-
lińskim  Rynku  wzięło  w  nim 
udział ok. 1000 osób. Oprócz 

 Jedną z akcji zorganizowanych w ramach projektu pn. „Droga do Niepodległości” było 
odtańczenie poloneza na strzelińskim Rynku (fot. archiwum)

Nawet kilkuset seniorów z  miasta i  gminy Strzelin 
może w tym roku skorzystać z bezpłatnej szczepionki 
przeciwko grypie. Szczepienia zrealizuje strzeliński Pu-
bliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w ramach 
„Programu szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 
65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin”.

Koszty zakupu szczepionek i ich wykonania pokryje gmina 
Strzelin, która na ten cel zabezpieczyła 40 tys. zł. Już w najbliż-
szych dniach ruszy intensywna kampania informacyjna i edu-
kacyjna, a organizatorzy szczepień zamierzają skutecznie do-
trzeć do potencjalnych chętnych m.in. przy pomocy lokalnych 
mediów,  akcji  plakatowej,  Internetu  oraz  za  pośrednictwem 
stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. Szczepie-
nia będą realizowane do końca 2018 roku.
Zainteresowani  skorzystaniem  ze  szczepionki  seniorzy 

mogą  się  zarejestrować w gminnej  przychodni  (PZLA) przy 
ulicy Mickiewicza  20. Zarejstrować można  się  bezpośrednio 
w przychodni lub telefonicznie pod numerem (71) 39 21 980. 
Przed  podaniem  szczepionki  każdy  pacjent  zostanie  podda-
ny  kwalifikacyjnemu  badaniu  lekarskiemu.  Warto  podkre-
ślić, że podstawowym i najważniejszym celem programu jest 
zmniejszenie  zachorowalności  na  grypę  i  infekcje  grypopo-
chodne oraz zmniejszenie wskaźnika powikłań, które są efek-
tem tej bardzo niebezpiecznej choroby.

RED

Poznały proces tłoczenia 
soków i olejów

O bogactwie naszej ziemi

W powiecie jest ok. 80 kamieniołomów 
kilku  podstawowych  pojęć, 
tj.  krajobraz,  czy  kamienio-
łom.  Zaprezentował  budowę 
geologiczną  powiatu  strzeliń-
skiego  oraz  skały  magmowe 
i  metamorficzne  występujące 
na tym terenie. Niewiele osób 
wiedziało, że w powiecie wy-

stępuje  ok.  80  nieczynnych 
kamieniołomów  i  stref   wy-
dobycia,  a  współczesnych 
działających  jest  7.  Kolejną 
ciekawostką  była  informacja 
o  marmurze  wydobywanym, 
w  nieczynnym  dziś,  łomie 
w Przewornie.

***
Podczas  prezentacji  uczest-

nicy  mogli  zobaczyć  budynki 
i  urządzenia  górnicze  rozloko-
wane w  powiecie  strzelińskim, 
a  także  sposoby wykorzystania 
skał  w  lokalnej  architekturze 
i  budownictwie,  zarówno  sa-
kralnym  jak  i  świeckim.  Mie-
li  okazję  zobaczyć  godne 
pochwały  i  naśladownictwa 
adaptacje  budynków  gospo-
darczych  i  warsztatowych, 
w  których  wykorzystano  lo-
kalne  kruszce.  Spotkanie  za-
kończono prezentacją cennych 
i  bardzo  rzadkich  gatunków 
roślin oraz zwierząt zamieszku-
jących tereny kamieniołomów.

Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie

W  piątek,  26  października  w  Publicznej 
Szkole Podstawowej w Białym Kościele od-
była  się  uroczystość  pasowania  na  ucznia. 
Był  to wyjątkowy  dzień  przede wszystkim 
dla  pierwszoklasistów,  ale  również  dla  ich 
wychowawczyni  Iwony  Szumilas.  Uroczy-
stość  uświetnili  zaproszeni  goście,  rodziny 
dzieci oraz nauczyciele, koledzy i koleżanki 
z innych klas. Zgodnie z tradycją pierwszo-
klasiści wykazali się nowymi umiejętnościa-
mi,  pięknie  śpiewali  piosenki  i  recytowali 
wierszyki, a druga klasa serdecznie przywi-
tała  swoich młodszych kolegów  i  koleżan-
ki.  W  przedstawieniu  uczestniczyli  także 
uczniowie starszych klas. Oprawę muzyczną 
przygotowali Henryk i Robert Mańkowscy. 
Po ślubowaniu sekretarz gminy Strzelin Ka-
zimierz Nahajło pasował uczniów. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymację oraz kolorowe 
rożki pełne słodkości  i miłych niespodzianek. Wszyscy w radosnym nastroju udali  się na poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Organizatorzy dziękują rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości.

RED

Wstąpili w mury szkoły

To był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów

Dla osób w wieku 65 plus

Zaszczepią za darmoUpamiętniają stulecie odzyskania niepodległości 

tego w ramach projektu odby-
ła  się  m.in.  wystawa  w  Strze-
lińskim Ośrodku Kultury  pod 
hasłem „Z kart historii – wolna 
i  niepodległa”,  a  także  debata 
„Czym jest patriotyzm lokalny” 
zorganizowana  przez  Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Strzeli-
nie. Nie zabrakło także akcen-
tów  sportowych.  Strzelińskie 
Centrum  Sportowo-Eduka-
cyjne  zorganizowało  piknik 
żołnierski,  zawody  pływackie 
pn.  „100 metrów na  stulecie” 
czy  biegi  niepodległościowe. 
Warty odnotowania  jest  także 
udział uczniów w akcji sadze-
nia  drzewa  wolności    („Eko-
-Historia-międzypokoleniowe 
sadzenie  drzew”)  w  parku 

przy ul. Staszica w Strzelinie.  
***

Realizacja  projektu  zostanie 
przedłużona  do  stycznia  2019 
r., a w najbliższym czasie zapla-
nowanych jest kilka ciekawych 
wydarzeń.  W  piątek,  9  listo-
pada uczniowie we wszystkich 
gminnych szkołach odśpiewają 
hymn  państwowy    w  ramach 

ogólnopolskiej  akcji  Mini-
sterstwa  Edukacji  Narodowej 
pt.  „Rekord  dla  Niepodległej 
w śpiewaniu hymnu narodowe-
go”.  Uczniowie  wezmą  rów-
nież  udział  w  uroczystościach 
miejsko-gminnych w niedzielę, 
11 listopada. W styczniu nato-
miast odbędzie się konferencja 
naukowa  pt.  „Udział  kobiet 
w  życiu  publicznym  w  kon-
tekście  100.  rocznicy  nabycia 
przez  kobiety  praw  wybor-
czych”. - Podejmowane przez 
młodzież szkolną działania 
patriotyczne w setną roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, to przede 
wszystkim doskonała oka-
zja do kształtowania postaw 
społecznych, poczucia toż-
samości narodowej, lokal-
nej i kulturowej. To okazja 
do budowania w środowisku 
lokalnym wspólnoty obywa-
telskiej –  twierdzi  Krystyna 
Pieńkos,  gminny  koordynator 
realizowanego projektu.

JO
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Kilka  miesięcy  temu  pisa-
liśmy na  temat unijnego pro-
jektu realizowanego przez Za-
kład  Aktywności  Zawodowej 
„Celestyn”.  Przypomnijmy. 
Zakład  jest częścią Stowarzy-
szenia Św. Celestyna w Miko-
szowie.  Zatrudnionych  jest 
tam  46  osób  ze  znacznym 
i  umiarkowanym  stopniem 
niepełnosprawności,  które 
pracują pod okiem instrukto-
rów i opiekunów. Pracownicy 
wykonują  arcydzieła  sztuki 
ceramicznej  i  rękodzielniczej, 
m.in.  kubki,  filiżanki,  patery, 
wazony,  doniczki,  statuetki, 
anioły, zegary. Główna działal-
ność zakładu skupia się wokół 
dwóch  pracowni:  ceramicz-
nej  i  utrzymywania  trenów 
zielonych. W  ostatnim  czasie 
ZAZ „Celestyn” otrzymał, w 
ramach RPO WD 2014-2020, 
zakupił  zgodnie z projektem: 

Wśród nowych zakupów znalazł się traktor z przyczepą i akcesoriami ogrodowymi

Załad Aktywności Zawodowej Celestyn w Mikoszowie pozyskał nowe urządza-
nia (na zdjęciu piec do wyrobów ceramicznych)

Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego w ubiegłym roku 
przyjął  uchwały  w  sprawie 
wprowadzenia  na  obszarze 
województwa dolnośląskiego 
ograniczeń  w  zakresie  eks-
ploatacji instalacji, w których 
spalane  są  paliwa.  W  myśl 
zapisów  uchwał  od  1  lipca 
2018  r.  zakazuje  się  stoso-
wania:  węgla  brunatnego 
oraz  paliw  produkowanych; 

Spory zastrzyk dla ZAZ „Celestyn” Nowy sprzęt, większe możliwości
Sprzęt za blisko pół miliona złotych trafił do Za-
kładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”. Urzą-
dzenia oraz nowe maszyny w  znaczny sposób 
poprawiły jakość i komfort pracy.

„Doposażenie  Zakładu  Ak-
tywności Zawodowej w Miko-
szowie szansą na podniesienie 
jakości  i  efektywności  pracy 
osób  niepełnosprawnych”, 
nowy  sprzęt  za  blisko  pół 
miliona  złotych.  Zakupiono 
dwa piece do wyrobów cera-
micznych  o  mocy  ok.  40kW. 
Ponadto  zakład  wzbogacił 
się o nowy traktor z przycze-
pą  i  akcesoriami  ogrodowy-
mi  (m.in.  kosiarka  bębnowa, 
zgrabiarka,  ładowacz,  widły 
do  palet  i  słomy),  samochód 
dostawczy,  dwa  klimatyzato-
ry  (zamontowane  w  pracow-
niach).  – Nowy sprzęt jest 
już wykorzystywany – mówi 
dyrektor  ZAZ  „Celestyn” 
Waldemar Orliński. – Dzięki 
nowoczesnym  i mniej ener-
gochłonnym piecom nasze 
wyroby są lepiej wypalane. 
Za sprawą klimatyzatorów 

w pracowniach poprawił 
się komfort pracy. Latem 
nagrzane piece w połą-
czeniu z wysoką tempe-
raturą powietrza mocno 
utrudniały pracę. Bardzo 
przydaje nam się również 
ciągnik, ponieważ przy 
pracach ogrodowych spo-
ro rzeczy trzeba przewozić 
(m.in. trawę, gałęzie). Po-
nadto Stowarzyszenie Św. 
Celestyna prowadzi hipo-
terapię, traktor więc służy 

do obsługi stajni 
z końmi –  dodaje. 
Dyrektor  wspomniał 
również  o  zaletach 
samochodu  dostaw-
czego. – Do tej pory 
mieliśmy problem 
z dostarczaniem 
gotowych produk-
tów klientom. Teraz do do-
stawczego auta możemy 
załadować sporą ilość na-
szych wyrobów. Samochód 
służy również jako tzw. 

brygadówka. Pracowni-
cy jeżdżą nim wykonywać 
pracę zewnętrze. Mamy bo-
wiem porozumienie z Cen-
trum Usług Komunalnych 

i Technicznych w Strzelinie 
na koszenie placów zabaw 
w kilku sołectwach gminy 
Strzelin - podkreśla.

Jakub Olejnik

Osoby naruszające przepisy muszą liczyć się z karami

Sprawdź jakość powietrza w Strzelinie 
Choć tegoroczna 
jesień jak dotąd jest 
dość ciepła, to sezon 
grzewczy już trwa. 
Uchwały „antysmo-
gowe”, które wpro-
wadzono w ubiegłym 
roku na terenie nasze-
go województwa mają 
poprawić sytuację 
związaną ze stanem 
powietrza, a osoby 
naruszające przepi-
sy muszą liczyć się 
z karami. Od połowy 
października w Strze-
linie zainstalowano 
urządzenie pomiaro-
we, a stan powietrza 
można sprawdzić 
w Internecie.

mułów  i  flotokoncentratów 
węglowych  oraz  mieszanek 
produkowanych;  węgla  ka-
miennego  w  postaci  miału, 
o  uziarnieniu  poniżej  3  mm 
oraz biomasy stałej  (drewna) 
o wilgotności w stanie robo-
czym  powyżej  20%. Zmiany 
dotyczą także kwestii związa-
nych  z  montażem  i  użytko-
waniem instalacji grzewczych.

***
Od  lipca  bieżącego  roku 

nowo uruchamiane kotły mu-
szą spełniać wymagania eko-
projektu  odnośnie  do  emisji 
cząstek stałych oraz nie mogą 
posiadać  rusztu  awaryjnego. 
Te  wymagania  muszą  speł-
niać także nowo uruchomio-
ne  kominki.  Dopuszcza  się 
stosowanie elektrofiltrów za-
pewniających  redukcję emisji 
pyłu do wartości określonych 
w  ekoprojekcie.  Warto  rów-
nież  podkreślić,  że  od  poło-
wy  2024  roku  będzie  obo-
wiązywał  całkowity  zakaz 
używania tzw. „kopciuchów”. 
czyli  instalacji  do  spalania 
paliw stałych, które nie speł-
niają  warunków minimum  3 
klasy. 

***
Należy podkreślić,  że oso-

ba  naruszająca  przepisy 
uchwały  może  być  ukara-
na mandatem  do  500  zł  lub 
grzywną  do  5  000  zł.  Uda-

remnianie  lub  utrudnianie 
przeprowadzenia  kontroli 
w  zakresie  ochrony  środo-
wiska  jest  przestępstwem 
zagrożonym  karą  aresztu 
na  podstawie  art.  225  k.k. 
Użytkownicy kotłów, pieców 
i  kominków  zobowiązani 
są  do  przedstawienia  kon-
trolującym  dokumentów  po-
twierdzających, że stosowane 
urządzenie  grzewcze  spełnia 
wymagania  uchwały.  Takim 
potwierdzeniem  może  być 
instrukcja  użytkowania,  do-
kumentacja techniczna, spra-
wozdanie  z  badań  lub  inny 
dokument.  Jakość  stosowa-
nych paliw również powinna 
być potwierdzona dokumen-
tami np. fakturą zakupu pali-
wa.

***
Od  1  listopada  bieżącego 

roku  strażnicy  miejscy  będą 
mogli  karać  za  nieprzestrze-

ganie zapisów uchwały anty-
smogowej. Do tej pory karali 
jedynie  w  przypadku  stwier-
dzenia  spalania  odpadów 
w instalacjach grzewczych. 

***
Warto dodać, że w drugiej 

połowie  października  firma 
Syngeos  na  zlecenie  gminy 
Strzelin  zainstalowała  na  te-
renie  Strzelina  czujnik  mie-
rzący  ilość  pyłu PM10  i  PM 
2,5 w powietrzu. Czujnik zo-
stał zamontowany na budyn-
ku  Strzelińskiego  Ośrodka 
Kultury  (przy  ul.  Mickiewi-
cza  2).  Dzięki  temu  można 
na  bieżąco  śledzić  aktualny 
stan  jakości  powietrza.  Aby 
to  sprawdzić  należy  wejść 
na  stronę www. panel.synge-
os.pl.,  na  mapie  Polski  od-
szukać nasze miasto i kliknąć 
kursorem  myszki  na  kropkę 
znajdującą się przy Strzelinie. 

RED

W środę, 24 pażdziernika ogłoszono wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie ze skargi Ju-
liana Kaczmarka na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina, stwier-
dzającą wygaśnięcie mandatu radnego. 
Sąd oddalił skargę Juliana Kaczmarka w całości, uznając ją za 

bezzasadną. W  krótkim, ustnym uzasadnieniu sędzia sprawoz-
dawca wskazał na najważniejsze kwestie. Podkreślił, że nie doszło 
do  naruszenia  art.  25a  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  który 
mówi, że „radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie  
ani  w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.  Rad-
ny Kaczmarek sam głosował nad przedmiotową uchwałą  i nie 
doszło do naruszenia jego interesu prawnego. Sędzia zaznaczył, 
że to radny jest podmiotem, który ma się wyłączyć od głosowa-
nia. Tym samym uchwała nie została podjęta z naruszeniem praw. 
W ocenie sądu nie doszło też do naruszenia statutu. Pro-

jekt  uchwały  został  złożony  i  przedstawiony  pod  obrady 
przez podmiot do tego uprawniony, wraz z uzasadnieniem, 
a więc skutecznie, zgodnie z postanowieniami statutu, do-
datkowo  z  dowodami.    Nie  było  więc  potrzeby  przepro-
wadzania  jakiegokolwiek  dodatkowego  postępowania  wy-
jaśniającego. Sąd za to uznał, że doszło do naruszenia art. 
24f  ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „rad-
ni nie  mogą prowadzić działalności  gospodarczej na  wła-
sny rachunek   lub  wspólnie  z  innymi  osobami  z wyko-
rzystaniem   mienia    komunalnego  gminy,   w której  radny 
uzyskał  mandat,  a  także  zarządzać  taką  działalnością  lub 
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem wprowadzeniu 
takiej działalności”.  Według sądu radny Kaczmarek, który 
nie  był  obecny  na  ogłoszeniu wyroku,  prowadził  działal-
ność z wykorzystaniem mienia gminy tj. jej majątku poprzez 
uzyskiwanie  zapłaty  za  dostarczaną  wodę.  Warto  dodać, 
że  Julian Kaczmarek  nie  będzie  już  radnym w najbliższej 
kadencji samorządowej.  Przypomnijmy, że  w niedawnych 
wyborach  samorządowych  startował  z  Komitetu  Wybor-
czego Wyborców Renaty Dobuckiej, który nie wprowadził 
do Rady Miejskiej Strzelina żadnego przedstawiciela.

RED  

  

Sąd uznał, że radny prowadził działalność 
gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy

Skarga Juliana Kaczmarka 
bezzasadna

Uchwała antysmogowa wprowadzona w ubiegłym roku wprowadziła ograniczenia w spala-
niu niektórych paliw (zdjęcie poglądowe)
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Dobiegła  końca  IX  edycja 
akcji  pod  patronatem  Dolno-
śląskiego  Kuratora  Oświaty 
„Mogiłę  pradziada  ocal  od  za-
pomnienia….”  Koordynatorem 
akcji  w  SP  nr  4  w  Strzelinie 
jest wicedyrektor Ewa Harhala. 
Uczniowie  po  raz  kolejny  udo-
wodnili,  że  sprawy  rodaków 
spoczywających  na  Kresach 
są  im  bardzo  bliskie.  Zebrane 
przez nich biało - czerwone zni-
cze  zapłoną  na  wielkich,  naro-
dowych nekropoliach na Rossie 
w Wilnie, na Cmentarzu Łycza-
kowskim  we  Lwowie,  ale  rów-
nież  na  polskich  cmentarzach 
na  Ukrainie,  które  tego  lata 
remontowane  były  przez  mło-
dych  wolontariuszy  z  Dolnego 
Śląska. Na niektórych mogiłach 
nikt  od  wyjazdu  Polaków  nie 
zapalił nigdy nawet jednej lamp-
ki.  Wśród  tych  zapomnianych 
grobów,  znajdują  się  mogiły 
dziadów i pradziadów młodych 
mieszkańców naszego regionu.
SP nr 4 w Strzelinie bardzo ser-

decznie dziękuje rodzicom, nauczycielom oraz uczniom za ogromne zaangażowanie w zbiórkę 
zniczy. Ten gest świadczy o pamięci i szacunku dla Polaków spoczywających na Kresach, jest 
także doskonałą lekcją historii i patriotyzmu, a szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków 
przyczynia się do ocalenia pamięci o Kresach.

RED

Zebrane biało - czerwone znicze zapłoną na wielkich, narodowych nekropoliach w Wilnie 
i we Lwowie

Przedszkole  Miejskie 
w  Strzelinie  „Kolorowa Kra-
ina”  realizuje  projekt  edu-
kacyjny  pn.  „Utalentowani 
Strzelinianie”.  Pierwszy  gość 
odwiedził  przedszkolaków 
w  połowie  października.  Był 
nim  Michał  Ostrowski,  który 
zaprezentował  dzieciom  „grę 
w Zośkę”. Michał to dwukrot-

 Michał Ostrowski zaprezentował dzieciom „grę w Zośkę”

Publiczna  Szkoła  Podsta-
wowa nr  5 w Strzelinie brała 
udział w ogólnopolskim pro-
jekcie  edukacji  przyrodniczej 
Akademia  Przyjaciół  Pszczół 
w  ramach  programu  „Z Ku-
jawskim  pomagamy  pszczo-
łom”.  Uczniowie  wraz  z  na-
uczycielką  zdobywali  wiedzę 
o  pszczołach  i  ich  znaczeniu 
dla  ekosystemu  oraz  umie-
jętności  badawcze.  Wykazali 
się  także  zaangażowaniem 
w konkretne działania na rzecz 
ochrony  tych  pożytecznych 
owadów.  Projekt  prowadzony 
był  innowacyjną  metodą  gry-

Zapłoną biało-czerwone znicze…Ruszył projekt „Utalentowali Strzelinianie”
ny mistrz  świata Doubles Fo-
otbag Freestyle.  Przedszkolaki 
powitały  zawodnika wierszem 
i  gromkimi  brawami.  Dzieci 
zadawały wiele pytań, a na ko-
niec  wręczyły  własnoręcznie 
zrobiony puchar. Był to dzień 
pełen wrażeń i uśmiechu. 
Dzięki  realizacji  projektu 

dzieci uczą się rozwoju zain-

teresowań,  przezwyciężania 
bariery  nieśmiałości  podczas 
udziału  w  pokazach  gości 
i współpracy z nimi. 
Jednocześnie  przedszkole 

zachęca do udziału w projek-
cie. Jeżeli w swoim życiu osią-
gnęliście  jakiś  sukces,  posia-
dacie  talent  i  chcielibyście  go 
zaprezentować to zgłoście się. 

JO

Pomagali pszczołom, dostali nagrody
walizaji, która polegała na zdo-
bywaniu wiedzy poprzez poko-
nywanie kolejnych etapów gry 
z  jednoczesnym  zastosowa-
niem  zarówno  mechanizmów 
rywalizacji,  jak  i  współpracy. 
Zadania  w  angażujący  spo-
sób pomagały w zrozumieniu 
roli  owadów  zapylających  dla 
codziennego  życia  człowie-
ka. Uczniowie z nauczycielem 
podejmowali  wyzwania  indy-
widualne,  grupowe  (w  klasie 
i terenie), a także służące całej 
szkole i lokalnej społeczności. 
Zakładali  Miejsca  Przyjazne 
Pszczołom  sadząc  kwiaty  za-

pewniające  owadom pokarm. 
Tworzyli  także plakaty o  róż-
nych gatunkach pszczół, pisali 
listy  do  działkowców  i  przy-
bliżali  mieszkańcom  oraz 
swoim  kolegom  ciekawostki 
z życia owadów. 

W  tym roku, w programie 
wzięły  udział  322  zespoły 
z  całej  Polski.  Klasa  z  PSP 
nr 5 w Strzelinie prowadzona 
przez Barbarę Lis znalazła się 
wśród zwycięzców i otrzyma-
ła nagrody – terenowy zestaw 
edukacyjny  dla  grupy  oraz 
gry planszowe dla uczniów. 

RED

Stanisław  Vincenz,  pi-
sarz  z  rodziny  przemysłow-
ców  naftowych,  studiował 
w  Wiedniu,  brał  udział 
w pierwszej wojnie światowej 
i  wojnie  polsko-bolszewic-
kiej. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym  był  aktywnym 
twórcą  kultury  i  działaczem 
publicznym. W 1939  r.  kilka 
miesięcy spędził w więzieniu 
NKWD, wiosną 1940 r. prze-
dostał się nielegalnie na Wę-
gry,  skąd  w  1945  wyjechał 
do Francji. Związany z pary-
ską  „Kulturą”  od  początku 

Warto zobaczyć…„Dialog o losie i du-
szy. Stanisław Vincenz 
(1888–1971)” – to tytuł 
wystawy, która dostępna 
jest w holu Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury.

istnienia  pisma,  ostatnie  lata 
życia  spędził  w  Lozannie. 
Vincenz  jest  reprezentantem 
generacji  polskich  autorów 
emigracyjnych, w PRL-u ob-
jętych  zapisem  cenzorskim. 

Wystawa  prezentuje  najważ-
niejsze  etapy  jego  biografii 
i  główne  wątki  twórczości. 
Wystawa  będzie  dostępna 
w SOK-u do końca listopada. 

RED

 Wystawa znajduje się w holu SOK-u
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Chór Staromiejski ma długoletnią tradycję. Został założony po-
nad 20 lat temu. Działa przy parafii pw. Matki Chrystusa i św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Strzelinie. Jest to chór kościelny, w któ-
rego składzie od początku występują wyłącznie mężczyźni. Obec-
nie  liczy 21 członków. Dyrygentem od kilku  lat  jest Katarzyna 
Stopa, której w działalności pomaga mąż Łukasz. Chór w swoim 
repertuarze ma ponad 100 piosenek. Są to głównie pieśni religijne 
(utwory wielkopostne, wielkanocne, bożonarodzeniowe, adwen-
towe). Dwa lata temu grupa wydała płytę z kolędami i pastorałka-
mi. W listopadzie bieżącego roku światło dzienne ujrzał ich drugi 
krążek pt. „Polskie drogi do Niepodległości”. Na płycie znajduje 
się 10 utworów utrzymanych w duchu patriotycznym („Boguro-
dzica”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „O mój rozmarynie”, 
„My Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Piecho-
ta”, „Biały Krzyż”, „Polskie kwiaty”, „Uwierz Polsko”). – Płyta 
jest pamiątką związaną ze 100-leciem odzyskania przez Pol-
skę niepodległości – zaczyna dyrygentka Katarzyna Stopa. Jak 
się okazuje, dobór utworów i ich ułożenie nie jest przypadkowe. – 

W chórze Staromiejskim występują wyłącznie panowie, a dyrygentką jest Katarzyna Stopa

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości chór wydał niedawno płytę

Powieści  Agnieszki  Lingas-
-Łoniewskiej  aż  kipią  od  go-
rących  uczuć,  żywiołowych 
namiętności,  gwałtownych 
zwrotów  akcji,  dynamiki  nar-
racji,  siły ekspresji, czyli zawie-
rają  wszystko  to,  co  tak  lubią 
czytelnicy.  O  takich  pisarzach 
mówi się, że są poczytni. Nasza 
praktyka  również  to  potwier-
dza. Książki tej autorki są u nas 
często  wypożyczane,  a  u  nie-
których czytelników można już 
stwierdzić    stan  uzależnienia. 
Bezpośredni kontakt  z  autorką 
był  zatem  spełnieniem  oczeki- Wspólnota pisarza z czytelnikami

Wyjazd  do  kraju  naszych 
południowych  sąsiadów  był 
kolejną  odsłoną  wspólnego 
projektu  pn.  „Odrodzenie  hi-
storii miast Svitavy i Strzelina”, 
współfinansowanego  przez 
Unię  Europejską  w  ramach 
Programu  Interreg  V-A  Re-
publika  Czeska-Polska  2014-
2020 „Przekraczamy Granicę”. 
To  przedsięwzięcie  od  blisko 
dwóch lat realizują ośrodki kul-
tury ze Svitav i Strzelina.
Tym  razem    w  ramach 

projektu,    w  budynku  gdzie 

„Polskie drogi do Niepodległości” Strzeliński chór wydał nową płytę
Światło dzienne ujrzał 
nowy materiał Chó-
ru Staromiejskiego. 
Krążek wydany z okazji 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości zawiera 10 
utworów utrzymanych 
w duchu patriotycz-
nym. Gdzie można 
kupić płytę?

Chcieliśmy zawrzeć i pokazać tę drogę, dlatego krążek roz-
poczyna się od „Bogurodzicy” - pierwszego hymnu w języ-
ku polskim. Kolejne utwory związane są z wojną, walkami 
o niepodległość, zaborami, aż do współczesności. Ostatnia 
piosenka to nadzieja na lepsze jutro – podkreśla. 
Płyta  została  nagrana,  dzięki  uprzejmości  proboszcza  ks. 

Stanisława Fertały, w kościele przy ul. Staromiejskiej. Realizacją 
zajęło się studio nagrań Pawła Ożgi. Warto wspomnieć o okład-
ce płyty. Znajduje się na niej obraz przedstawiający modlących 
się ludzi przy krzyżu. – Obraz pochodzi z Panoramy Racła-
wickiej. Oprócz krzyża i ludzi widać na nim ślady walk, 
żołnierzy. Uważam, że jest to kwintesencja drogi do nie-
podległości. W tym wszystkim niewątpliwie miała udział 
wiara i modlitwa. Nie można o tym zapomnieć. Na pozo-
stałych stronach płyty widnieją znaki wodne innych obra-
zów z Panoramy Racławickiej – wyjaśnia.
W sumie wytłoczono 450 płyt, z czego 300 trafi do sprzedaży. 

Krążek kosztuje 10 zł. Można go kupić kontaktując się z dyrygent-

ką  lub  podczas  koncertów 
chóru. Najbliższe zaplanowa-
ne  są w Gminnym Centrum 
Kultury  i  Edukacji  w  Borku 
Strzelińskim  (18  listopada). 
Tego  samego  dnia  zagrają 
również w Białym Kościele o 
godz.12:00 podczas mszy św. 
Dodatkowo chór będzie moż-
na usłyszeć podczas mszy św. 
w kościele przy ul. Staromiejskiej (25 listopada o godz. 10:30) oraz 
w kościele Podwyższenia Krzyża Św. (po nabożeństwie). 
Warto podkreślić, że chór  jest otwarty na nowych członków. 

- Ogłoszenie o naborze jest wciąż aktualne – informuje Ka-
tarzyna Stopa. Zachęcamy więc panów do zapisania się do gru-
py. – Jesteśmy chórem amatorskim. Osoba, która chciałaby 
do nas dołączyć nie musi być zaawansowana w śpiewie chó-
ru - wyjaśnia. Członkowie spotykają się na próbach raz w tygo-
dniu (piątki od 18:30) w sali przy kościele przy ul. Staromiejskiej.

Jakub Olejnik

DILERKA 
EMOCJI

wań,  zaś ona  sama okazała  się 
osobą równie emocjonalną i ży-
wiołową, jak dramatyczny nerw 
jej utworów. Już same ich tytu-
ły  - „W szponach szaleństwa”, 
„Bez  przebaczenia”,  „Skazani 
na  ból”,  „  Przytulajka”  -    za-
powiadają  kondensację  emocji. 
Wskazują  też  na  istny  melanż 
gatunkowy – od sensacji  i kry-
minału do  romansu  i  powieści 
obyczajowej.  Bo  to  i  „Zbrod-
nie  pozamałżeńskie”,  ale 
i  „W  szpilkach  od  Manolo”. 
Zdarza  się  też  komedia  –  no 
tak  …  „Wszystko  wina  kota!”   
Nie bez kozery  ich autorka zy-
skała przydomek „dilerka  emo-
cji”.  Nie  przyszła  „w  szpilkach 
od Manolo” a i tak publiczność 
okazała się „łatwopalna”, ulega-

jąc  jej wdziękowi,  zaś  najwięksi 
fani  zapewne  odczuwali  „bra-
terstwo krwi”.  Można też było 
zakupić książki i uzyskać na nich 
autograf.  Wśród  tej  oferty  nie 
zabrakło  najnowszej  pozycji, 
której  fragment mogliśmy usły-
szeć w autorskim przekazie.
Ponieważ  Pani  Agnieszka 

wyznała,  że  lubi  pisać  o  miej-
scach,  w  których  była,  to  nasi 
czytelnicy  pozostali  z  nadzieją, 
że „kiedy wróci” kolejną powie-
ścią,  to być może  jej  akcja  zo-
stanie osadzona w strzelińskich 
realiach.  Natomiast  to  spo-
tkanie  w  Strzelinie  odbyło  się 
dzięki współpracy ze Stowarzy-
szeniem  realizującym  projekt 
„Rozczytana Aglomeracja”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

Z wizytą u czeskich partnerów 

Kolejny etap współpracy 
Niedawno w  partnerskim, czeskim mieście Svita-
vy gościła delegacja Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

mieści  się  kino  oraz  tear, 
odbył  się  wernisaż  wystawy 
zdjęć  Dariusza  Stępnia,  któ-
rego  największą  pasją  jest 
podróżowanie.  Dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka  Kul-
tury od lat zwiedza mniej lub 
bardziej  egzotyczne  zakątki 
świata. Na wystawę w Svita-
vach przygotował swoje foto-
reportaże z  Japonii, Rwandy, 
Izraela  oraz  Armenii.  Wer-
nisaż  rozpoczął  się  od  mu-
zycznego  akcentu,  którym 
był  krótki  występ  utalento-

wanych  mieszkańców  Svitav 
pod  dyrekcją  Petra  Jenicka. 
Następnie  odbyła  się  krót-

ka  część  oficjalna,  podczas 
której  dyrektor  svitavskiego 
ośrodka  kultury  Petr  Mohr 

wręczył  Dariuszowi  Stęp-
niowi  reprodukcję  histo-
rycznej mapy Svitav. Po czę-

ści  oficjalnej  Dariusz 
Stępień  opowiedział 
o  swoich  podróżach 
odpowiadając  na  py-
tania  zainteresowa-
nych.  Wśród  uczest-
ników wernisażu była 
m.in.  spora  repre-
zentacja  svitavskiego 
koła  fotograficznego, 
które  prężnie  działa 
w  partnerskim  mie-
ście  i  może  pochwa-
lić  się  długoletnią 
i  bardzo  bogatą  hi-
storią.  Przypomnijmy, 
że  całkiem  niedawno 
prace  svitavskich  mi-
łośników  fotogra-
fii  mogliśmy  przez 
miesiąc  podziwiać 
w  jednej  z  sal  konfe-

rencyjnych  Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury. 

RED

Dariusz Stępień opowiedział o swoich podróżach i historii poszczególnych zdjęć
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Wybory samorządowe za nami. Ubiegając się o re-
elekcję na stanowisko burmistrza uzyskała Pani ponad 
70% głosów. Spodziewała się Pani tak dobrego wyniku?
- Przede wszystkim bardzo chcę podziękować mieszkańcom 

Miasta  i Gminy Strzelin za udział w wyborach. Wysoka  fre-
kwencja pokazała, że wybory samorządowe to ważny atrybut 
lokalnej wspólnoty,  która wybiera  i weryfikuje  samorządow-
ców. Bardzo dziękuję za  tak duże zaufanie  i wysokie popar-
cie w wyborach na burmistrza. Wyrazy życzliwości i sympatii 
w czasie kampanii wyborczej i bezpośrednich spotkań z miesz-
kańcami dawały nadzieję na dobry wynik wyborczy. Jednakże 
nie spodziewałam się aż tak wysokiego poparcia. To dla mnie 
wielkie  zobowiązanie  do  konsekwentnej  realizacji  programu 
wyborczego. To też motywacja do dalszej pracy dla rozwoju 
naszej gminy. To także społeczna aprobata dla dotychczasowej 
pracy wykonywanej przez moich współpracowników. 

Podsumowując w kilku zdaniach poprzednią kaden-
cję z czego jest Pani najbardziej zadowolona? Z jakiejś 
konkretnej inwestycji? 
-  Za  nami  bardzo  pracowite  i  intensywne 

cztery lata. Warto zaznaczyć, że na wiele inwe-
stycji pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tro-
sce  o  bezpieczeństwo  naszych  mieszkańców 
i  innych  użytkowników  ruchu  drogowego 
wspieraliśmy też zadania wykonane na drogach 
powiatowych i wojewódzkich. Inwestowaliśmy 
w  oświatę,  gospodarkę  komunalną  i  ochro-
nę  środowiska,  sport,  bezpieczeństwo,  opiekę 
zdrowotną i kulturę. Bardzo ważnym osiągnię-
ciem  jest  uruchomienie  Strzelińskiej  Komu-
nikacji  Publicznej.  Skutecznie  udało  nam  się 
pozyskać bardzo duże dofinansowanie w wyso-
kości 85%. Gmina Strzelin to nie tylko miasto, 
ale również 36 sołectw. Każde z nich ma połą-
czenie autobusowe, a mieszkańcy mogą już bez 
problemu  dojechać  do  szkoły,  pracy,  lekarza 
i  urzędów.  Dużym  sukcesem  jest  rozpoczę-
cie  modernizacji  Ośrodka  Wypoczynkowego 
„Nad Stawami” w Białym Kościele,  gdzie  za-
inwestowaliśmy bardzo poważne środki finan-
sowe. Obiekt powstał w  latach 70. XX wieku 
i od tego czasu nie przeprowadzano tam więk-
szych  remontów.  W  obecnej  kadencji  samo-
rządowej do ośrodka doprowadzono kanaliza-
cję  sanitarną,  wyczyszczono  zbiorniki  wodne, 
wyremontowano  wały,  brodzik  dla  najmłod-
szych, powstał budynek rekreacyjny, w którym 
znajduje  się  m.in.  zaplecze  sanitarne.  Dzięki 
pomocy  finansowej  z  budżetu  Województwa 
Dolnośląskiego wykonaliśmy też pomosty pły-
wające. Już niedługo zamontowane zostaną 22 
drewniane domki rekreacyjne. To był właściwy 
czas  na  rozpoczęcie  tej  potrzebnej  inwestycji 
i  już  niedługo  obiekt  zacznie  spełniać  swo-
ją  funkcję.  Oprócz  wspomnianych  inwestycji 
jednym z większych osiągnięć  jest  rozbudowa 
przedszkola miejskiego, która została zrealizo-
wana szybko  i sprawnie przy udziale środków 
unijnych.  Inną  ważną  inwestycją,  realizowaną 
dzięki  zabiegom ze  strony  gminy Strzelin  jest 
przebudowa dworca PKP, który już niebawem 
zacznie pełnić swoją funkcję.  

Jakie inwestycje czekają nas w przyszłym roku?

„Zrobię wszystko, żeby nie zawieść”
Ponad 70% głosów otrzymała ubiegająca 
się o reelekcję na stanowisko burmistrza 
Dorota Pawnuk. Z szefową gminy rozmawia-
liśmy o wyniku wyborczym, najważniejszych 
inwestycjach poprzedniej kadencji i planach 
na przyszłość…

A czy są rzeczy/zadania, których nie udało się zrealizo-
wać albo które nie do końca spełniły Pani oczekiwania? 
-  Pomimo  wielu  trudności,  dzięki  wspólnemu  wysiłko-

wi  i wielkiej motywacji  udało  się  zrealizować wiele  cennych 
przedsięwzięć.  W  ciągu  czterech  lat  konsekwentnie  realizo-
waliśmy kolejne budżety gminy Strzelin w trosce o poprawę 
warunków życia naszych mieszkańców.  

Niestety,  w  tej  kadencji  nie  udało  się  zrealizować  budo-
wy  ronda  na  skrzyżowaniu  dróg  wojewódzkiej  nr  395,  396 
w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którego re-
alizację strzeliński samorząd miał udzielić pomocy finansowej 
Województwu Dolnośląskiemu. Zarządca drogi, czyli DSDiK 
we  Wrocławiu  poinformowała,  że  brak  możliwości  wyko-
nania  robót  budowlanych  podyktowany  jest  koniecznością 
przebudowy  lub  remontu  sieci podziemnych  (gazowej  i wo-
dociągowej) znajdującej się pod terenem. Również nie została 
zrealizowana przez Województwo Dolnośląskie przebudowa 
ul. Wolności w Strzelinie. Podczas wrześniowych obchodów 
Święta Patrona Miasta obecny w Strzelinie Marszałek Woje-
wództwa  Dolnośląskiego  Cezary  Przybylski  poinformował, 
że  w  przyszłym  roku  samorząd  województwa  przebuduje 
tę drogę. Mam nadzieję, że uda się wykonać tę inwestycję, gdyż 
mocno  przeciążona  ul. Wolności  wymaga  pilnego  remontu. 
Mam nadzieję,  że  tym  razem nasz przedstawiciel w  sejmiku 
dolnośląskim  tego  dopilnuje.  Innym  zadaniem,  którego  nie 
udało się zrealizować jest remont istniejącego ronda im. Ze-
słańców Sybiru. Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Auto-
strad poinformowała, że odstąpiła od realizacji zadania w roku 
bieżącym,  ponieważ  w  dwóch  ogłoszonych  postępowaniach 
przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy. Mam nadzieję, 
że przedsięwzięcie uda się zrealizować już niebawem. Na pewno 
będę o to zabiegać. Uważam, że wiele jest jeszcze do zrobienia, 
dlatego dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Strzelin, że trze-
ci  raz  obdarzyli mnie  zaufaniem. Deklaruję,  że  zrobię  wszyst-
ko, żeby ich nie zawieść i pięcioletnią kadencję wykorzystać dla 

rozwoju całej gminy. Uważam, że dalszy rozwój 
Gminy Strzelin powinien być szybki i stabilny.

Skupmy się na przyszłorocznym budże-
cie. Jakie zadania i inwestycje w nim znaj-
dziemy? Czego możemy się spodziewać? 
-  Burmistrz  przygotowuje  projekt  budżetu 

na 2019 r. i przedkłada Radzie Miejskiej Strze-
lina  oraz    Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej 
najpóźniej  do  15  listopada  2018  r.  Przewod-
niczący Rady, w terminie określonym w Statu-
cie Gminy,  zwołuje  sesję  budżetową. Dopiero 
stosowna  uchwała  podjęta  przez  Radę  Miejską 
Strzelina wskaże konkretne przedsięwzięcia, które 
będą  realizowane w 2019  roku.  Jak co  roku zo-
staną  one  zaprezentowane  mieszkańcom  m.in. 
za  pośrednictwem  „Nowin  Strzelińskich”.  Już 
dzisiaj nadmienię, że nie zabraknie m.in. budowy, 
przebudowy,  remontów  dróg  gminnych,  prze-
budowy  drogi  wojewódzkiej  nr  395  w  zakresie 
budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową 
zatoki  autobusowej  w  Strzegowie,  wykonania 
ścieżek  rowerowych  typu  singletrack,  remontów 
w  gminnych  szkołach,  budowy  kanalizacji  sani-
tarnej  w  Karszowie,  rewitalizacji  wschodniej 
pierzei  strzelińskiego  Rynku,  remontu  oświe-
tlenia  w  Parku  Miejskim,  zadań  wskazanych 
przez mieszkańców w głosowaniu na Strzeliń-
ski Budżet Obywatelski, tj. budowa placu zabaw 
na  terenie Osiedla  „Na  Skarpie” w  Strzelinie, 
doposażenie  Strzelińskiego  Ośrodka  Kultury 
w  sprzęt  umożliwiający  rozwój  oferty  kultu-
ralnej. Jak co roku realizowany będzie fundusz 
sołecki oraz tzw. fundusz osiedlowy, gdzie pięć 
osiedli  będzie miało  do  dyspozycji  po  25  tys. 
zł.  Moim marzeniem jest odbudowa budynku 
ratusza w Strzelinie. Zlecono  już opracowanie 
dokumentacji technicznej, która gotowa ma być 
wiosną 2019 r. Nowy ratusz stanie się nową sie-
dzibą magistratu. Obiekt ma być przystosowa-
ny przede wszystkim do potrzeb mieszkańców, 
w tym osób niepełnosprawnych. 

Dziękuję za rozmowę 
Jakub Olejnik

Dorota Pawnuk



Damian Serwicki 

(mieszkaniec  Strzelina,  pra-
cuje  jako  animator  w  Strze-
lińskim Ośrodku Kultury)

Magdalena Siedlarz 

(mieszkanka Strzelina. Funk-
cjonariusz Służby Więziennej 
w Strzelinie) 

Ireneusz Szałajko 

(mieszkaniec  Strzelina.  Pełni 
funkcje  oficera  prasowego 
w Komedzie Powiatowej Po-
licji w Strzelinie)

Wojciech Zieliński* 

(mieszkaniec  Strzelina.  Pro-
wadzi  własną  działalność 
gospodarczą – kancelaria od-
szkodowawcza)

*Wojciech Zieliński uzyskał mandat radnego 
po zrzeknięciu się mandatu przez Dorotę Pawnuk, 

która obejmie fotel burmistrza.

Zdjęcia radnych wykonał Jan Jakub Smarczewski 

 Tadeusz Głowa 

(mieszkaniec  Pęcza.  Pracuje 
jako kierownik działu organiza-
cyjno-prawnego i kadr w Aresz-
cie Śledczym we Wrocławiu)

Tomasz Głowacki 

(mieszkaniec Brożca, od 7 lat 
sołtys.  Ponadto  zajmuje  się 
prowadzeniem własnego go-
spodarstwa rolnego)

Marek Horodyski 

(mieszkaniec Strzelina. Pracuje 
jako przedstawiciel handlowy)

Michał Ostrowski 

(mieszkaniec  Strzelina.  Pra-
cuje w firmie IUNGO)
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Porozumienie 
Samorządowe 
Dla Regionu:

Małgorzata 

Cielińska-Matuszewska 
(Szczawin.  Pracuje  jako  me-
nedżer  średniego  szczebla 
w  zakładzie  produkcyjnym 
w Strzelinie)

Franciszek Cygal 

(mieszkaniec  Białego  Ko-
ścioła, sołtys od 8 lat, pracuje 
w  oddziale  PKP  Wrocław-
-Brochów)

Adam Daniluk 
(mieszkaniec  Kuropatnika. 
Od 2015 r. sołtys wsi)

Prezentujemy 21 radnych nowej kadencji samorządu 

OTO SKŁAD NOWEJ RADY  W niedzielę, 21 października odbyły się wybory 
samorządowe. Postanowiliśmy przybliżyć nowy skład 
Rady Miejskiej Strzelina VIII kadencji samorządu (lata 
2018-2023). Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym w gminie do 50 tys. mieszkańców 
(w tym przedziale mieści się 
nasza gmina) skład rady 
liczy 21 rajców. 
W nowej kadencji 
w radzie zasiądą radni 
z trzech klubów: 
Porozumienie 
Samorządowe 
Dla Regionu (11), Platforma.
Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska (7),
 Prawo i Sprawiedliwość (3).

Platforma.
Nowoczesna 

Koalicja 
Obywatelska:

Tadeusz Janda 

(mieszkaniec Gościęcic. Pro-
wadzi gospodarstwo rolne)

Elżbieta Kasprzyszak 

(mieszkanka Strzelina. Dyrek-
tor  Poradni  Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Strzelinie)

Bogusław Kwiatkowski

(mieszkaniec Strzelina. Eme-
rytowany funkcjonariusz 
pożarnictwa)

 

 Piotr Litwin 

(mieszkaniec Pęcza. Prowadzi 
własną działalność gospodar-
czą w Karszowie)

Dominika Malinowska 

(mieszkanka Strzegowa,  soł-
tys  od  4  lat.  Pracuje w  Sto-
warzyszeniu  Św.  Celestyna 
w Mikoszowie)

Agnieszka Ruszek 

(mieszkanka  Gęsińca.  Pracuje 
w firmie McCain w Chociwelu)

Jerzy Wójcikiewicz 

(mieszkaniec  Strzelina.  Pro-
wadzi własną działalność go-
spodarczą)

Zdjęcia radnych wykonała Karolina Krupiak 

Prawo 
i Sprawiedliwość:

Zbigniew Bartkiewicz

(mieszkaniec  Strzelina.  Pra-
cuje w TAURON Dystrybu-
cjac Serwis S.A.)

Kazimierz Kubisz 

(mieszkaniec Strzelina. Eme-
rytowany  nauczyciel  zawodu 
Zespołu Szkół Zawodowych 
w Strzelinie)

Paweł Laszczyński 

(mieszkaniec Gęsińca, od 1997 
r. prowadzi działalność gospo-
darczą w Strzelinie w branży 
IT) 

Zdjęcia radnych wykonała Monika Stasiulewicz 
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Ale  zacznijmy od począt-
ku.  Przychodząc  na  świat 
mamy  dwie  możliwości 
opuszczenia bezpiecznego, wilgotnego i ciepłego ciała naszej mamy: 
drogą  naturalną  (poród  siłami  natury),  oraz  niestety  bardzo  często 
na życzenie przyszłej mamy (nie z przyczyn zdrowotnych)- poród po-
przez cesarskie cięcie. I właśnie w tym momencie zaczyna się przygo-
da oraz cuda. Noworodek zanim pierwszy raz spojrzy w oczy swojej 
matce, jest uważnie obserwowany przez liczne stwory (bakterie), które 
żyją w jej wnętrzu. Na początku zawiera bliską znajomość z ochronną 
florą bakteryjną dróg rodnych - to te bakterie będą tworzyć ochronny 
płaszcz otulający skórę dziecka oraz pierwsi osadnicy w jego jelitach. 
Dziecko które przychodzi na świat przy pomocy cesarskiego cięcia nie 
ma już takiego dobrego wyboru, odbierze je obca osoba w rękawicz-
kach i to właśnie bakterie z tych rękawiczek, skóry osób otaczających 
i sprzętu będą pierwszymi z którymi dziecko będzie miało pierwszy 
kontakt. Czyli to co zaoferuje mu konkretny szpital i jego personel.
Ta mieszanka przeróżnych bakterii zaczyna błyskawicznie kolonizo-

wać jelita, dlatego tak ważne jest aby były to te właściwe bakterie. Gdyż 
jedne będą strzec przed intruzami, inne natomiast przystąpią do treno-
wania naszego układu odpornościowego, a jeszcze inne pomogą roz-
łożyć pierwsze niestrawione resztki pokarmowe z matczynego mleka. 
Zasiedlenie  jelit  i  wykształcenie  właściwej  flory  jelitowej  zajmuje 

około 3 lata, dlatego tak ważne jest prawidłowe i dostosowane do wie-
ku żywienie malucha. Został nawet stworzony specjalny program ży-
wieniowy „1000 pierwszych dni”.

Wpływa na postrzeganie świata
Mózg  i  jelita  człowieka  połączone  są  niezwykle  bogatą  siecią 

neuronów (komórek nerwowych) i rzeką płynących związków che-
micznych oraz hormonów nieustannie  informujących o  tym, czy 
jesteśmy głodni, czy odczuwamy stres, czy  też zjedliśmy  jakiegoś 
chorobotwórczego mikroba. 
Kanał, którym płyną te informacje, zwany jest osią mózgowo-je-

litową. Uczucie ściskania w żołądku, gdy spoglądasz na wysokość 
wystawionego  Ci  mandatu,  jest  przykładem  funkcjonowania  osi 
mózgowo-jelitowej w praktyce. Jeśli wpadasz w stres, Twoje jelita 
wiedzą o tym natychmiast.
Ostatnie doniesienia wskazują, że nasz mózg nie tylko jest „świa-

domy” obecności mikrobów jelitowych, ale te mikroby mogą wpły-
wać na nasze postrzeganie świata i zachowanie.
Mikroflora jelitowa wpływa na poziom jednego z najważniejszych 

neuroprzekaźników-  serotoniny,  która  reguluje  odczucie  szczęścia, 
a jest to zaledwie jeden z wielu kontrolujących nasz nastrój i zachowa-
nie biochemicznych przekaźników, na które ma wpływ nasza mikro-
flora. „Porozumiewa” się ona za pomocą nerwu błędnego (najdłuższe-
go nerwu czaszkowego) z mózgiem. Okazuje się, że aż 90% sygnałów 
płynie w jednym kierunku, a mianowicie z jelit do mózgu, zaś z mózgu 
do jelit- tylko 10%. Mamy zatem drugi „mózg”, zawiera on od 100-
500 mln. komórek nerwowych, co oznacza, że jest on wielkości mózgu 
kota. Ten „mózg” mieści się w naszym jelicie, reguluje pracę całego 
układu pokarmowego  i reaguje na sygnały również od bakterii. 
Dlatego, to co zjemy wywiera wpływ na mózg. Na przykład: 

produkty słodkie dają uczucie przyjemności, pobudzając ośro-
dek nagrody w mózgu.
Tak więc, skoro bakterie jelitowe sterują naszym mózgiem, zasadna 

jest zmiana podejścia do niektórych chorób. W ostatnim czasie odno-
towuje się lawinowy wzrost zapadalności np. na zespół jelita drażliwe-
go. Mówi się, że osoby o nadwrażliwym układzie nerwowym, depre-
syjne częściej zapadają na tę dolegliwość. A może jest odwrotnie? Pęd 
życia, nieprawidłowe odżywianie, podjadanie prowadzi do zaburzenia 
flory jelit, a ta z kolei zaburza ich stan psychiczny. Mówiąc kolokwial-
nie, to złe bakterie produkują im depresję i stany lękowe.

Bastion odporności
Odporność mamy w brzuchu, to nasz główny i najważniejszy 

układ immunologiczny (odpornościowy). Zawierający dużo wię-
cej  komórek  odpornościowych  niż  grasica  czy  śledziona,  które 
również wchodzą w skład tego układu. 
W  jelicie dochodzi do najbliższego kontaktu z  tym, co zjadamy 

i z czym się spotykamy w środowisku, w tym również z bakteriami. 
Wydawałoby się, że największy kontakt ze środowiskiem zewnętrz-
nym ma  skóra,  ale  perspektywa  się  zmienia,  gdy  porównamy  po-
wierzchnię skóry 1,7 m² z powierzchnią jelit 200 m².
Nabłonek  jelit  jest fizjologicznie przepuszczalny, a  skóra? Mu-

simy się skaleczyć, żeby cokolwiek miało kontakt ze światem we-
wnętrznym  i  naszym układem  immunologicznym. Można  zatem 
powiedzieć, że nasz układ odpornościowy styka się bezpośrednio 

Drugi „mózg” i bastion odporności 
Jelita, to nasz drugi „mózg”. Może brzmi to nieprawdopodobnie, ale tak jest w rzeczywistości...

ze środowiskiem zewnętrznym głównie w jelicie.
Najważniejszym graczem odpowiedzialnym za to, że układ od-

pornościowy będzie działał prawidłowo są bakterie, które zasie-
dlają przewód pokarmowy i jelita, dlatego musimy żyć w zgodzie 
z tymi starymi przyjaciółmi.
Dla zobrazowania ilości bakterii zasiedlających nasz organizm 

przedstawię  modelowy  organizm  człowieka-  ważącego  70  kg, 
w wieku 20-30 lat  i o wzroście 170 cm – składa się z około 30 
bilionów komórek oraz z 39 bilionów bakterii, których masa sza-
cowana jest na około 2-3 kg.
Niestety,  na  nasze  nieszczęście  możemy  w  bardzo  prosty  sposób 

zaburzyć życie społeczności bakteryjnej, poprzez zbyt częste i niekon-
trolowane przyjmowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. 
Taka praktyka może w najlepszym wypadku doprowadzić do biegunki 
poantybiotykowej, a w najgorszym do bardzo ciężkiej biegunki spo-

wodowanej  aktywacją  żyjącej 
w naszych jelitach bakterii clo-
stridium difficile, która po an-

tybiotykoterapii namnaża się i zaczyna produkować grożne toksyny.
Ale nadużywanie antybiotyków to nie tylko biegunka, to rów-

nież otyłość.
Dzieci po wielokrotnej antybiotykoterapii mają większą skłon-

ność do tycia. Przykładem może być jeszcze do niedawna używa-
nie antybiotyków jako promotorów wzrostu u drobiu i świń. Cho-
dziło o to by zwierzęta szybciej przybywały na wadze. W takich 
hodowlach ten efekt widać było na spektakularną skalę. To  jest 
skutek zniszczenia części mikroflory jelitowej.
O tym co jeść aby nasi mikroskopijni przyjaciele nam się od-

wdzięczyli, oraz jakie preparaty zawierające gotowe szczepy bak-
teryjne  przyjmować  w  konkretnych  jednostkach  chorobowych, 
otyłości,  a  także profilaktycznie dowiecie się państwo z następ-
nego artykułu.

Dorota Put
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Przy  stole  zasiadło  gro-
no  lokalnych  patriotów,  dla 
których  to  pojęcie  ma  prze-
łożenie  na  realne  działania 
na  rzecz  swojej  społeczności. 
Nie  zabrakło  tu  Burmistrz 
Strzelina  –  Doroty  Pawnuk 
czy  innego  samorządowca  – 
Piotra  Rozenka,  który  od  lat 
pełni funkcję radnego powiatu 
strzelińskiego. Ten patriotyzm 
niejako z urzędu nie wyklucza 
osobistej  emocji,  bo  przecież 
prawdziwy  patriota  ma  istot-
ny  powód  do  objęcia  funk-
cji,  aby  zyskać  siłę  sprawczą 
do działania na rzecz swojego 
miasta,  regionu.  Takie  dzia-
łania  można  też  prowadzić, 
korzystając  ze  struktur  poza-
rządowych, jak to robi Łukasz 
Krzysztofczyk,  któremu  zało-
żenie  Stowarzyszenia  „Gramy 
o  życie”  pozwoliło  szeroko 
rozwinąć  akcję  charytatywną. 

 Konstruktywna debata na temat wzniosły, choć niełatwy

DEBATA O PATRIOTYZMIE LOKALNYM
Warto było zorganizować takie spotkanie, aby dowiedzieć się co o patriotyzmie lokalnym myślą 
osoby życia publicznego oraz młodzież. W takim bowiem gronie odbyła się debata, co było kolej-
ną realizacją gminnego projektu edukacyjnego „Droga do niepodległości”. 

Każdy  z  zaproszonych  go-
ści  wnosił  inny  kolor  w  pa-
lecie  postaw  patriotycznych. 
Osobista  historia  Ryszarda 
Kobylańskiego  naznaczona 
została  przez  tę  wielką  histo-
rię.  Jako  dziecko  repatriantów 

z  Kresów  Wschodnich  stał 
się  świadkiem  pamięci  gene-
racji  swoich  rodziców,  którzy 
wykorzenieni ze swojej „małej 
ojczyzny”  musieli  adaptować 
się w miejscu nowym i obcym. 
Jego  wypowiedź  przywołała 

też romantyczną wersję patrio-
tyzmu, kiedy w ekstremalnych 
warunkach  należało  się  zdo-
być na heroiczny czyn, a nawet 
w obronie  ojczyzny poświęcić 
życie. Dla młodych  taka wizja 
patriotyzmu ma  duży  ładunek 
ekspresji,  przy  niej  ten  patrio-

tyzm  w  rozumieniu  pozyty-
wistycznym  - oparty na pracy, 
postawach  obywatelskich  oraz 
dbałości  o  dziedzictwo  kul-
turowe  –  wydaje  się  nie  dość 
atrakcyjny.  Dlatego  tacy  go-
ście,  jak  bibliotekarka  Lidka 
Widelska  swoim  przykładem 
potwierdzali wartość tak rozu-
mianego  patriotyzmu. Z kolei 
Bogusław Szychowiak, jako ar-
tysta-malarz mógł wprowadzić 
temat  inspirującej  roli  miejsca 
i wspólnoty, a także pomnaża-
nia  dorobku  kulturowego  re-
gionu, co dla lokalnej społecz-
ności  staje  się  źródłem  dumy 
oraz czynnikiem integrującym. 
Dumą Strzelina można nazwać 
też  kolejnego  gościa  –  prof. 
nadzw. Uniwersytetu Wrocław-
skiego  Igora  Borkowskiego. 
Strzelinianin,  absolwent  tutej-
szego liceum, teraz dobrze osa-
dzony  w  środowisku  nauko-
wym Wrocławia, przyjął nasze 
zaproszenie. To  również  świa-
dectwo niegasnącego poczucia 
więzi  z  miejscem  swego  uro-
dzenia.  Wypowiedzi  naszych 
gości  złożyły  się  na  katalog 
różnych  form  objawiania  się 
patriotyzmu  lokalnego, a mło-

dzież przekonała się, że patrio-
tyzm niejedno ma imię.
Chętnie  podjęli  temat, 

zwłaszcza gdy dyskusję ożywia-
ły  pytania  o  wieloaspektową 
naturę zjawiska, jego zależność 
od  kontekstu.  Nie  unikano 
kontrowersji  i  trudnych  relacji 
tego pojęcia z innymi z tego sa-
mego pola znaczeń, jak nacjo-
nalizm, szowinizm czy kosmo-
polityzm.  Wydaje  się  jednak  , 
że młodzież doceniła także ten 
patriotyzm  powszedni,  który 
może nie  jest  tak  spektakular-
ny, ale  jakże  istotny  i potrzeb-
ny. Przekonali się, że wszystko, 
co dobrego robimy dla innych 
służy  naszej  wspólnocie  i  na-
szej z nią identyfikacji. Dlatego 
warto mieć szacunek dla histo-
rii, troszczyć się o dziedzictwo 
kulturowe,  pielęgnować  wła-
sną tradycję  i  język. Nie mniej 
ważne  jest  rzetelnie pracować, 
być uczciwym i angażować się 
obywatelsko. To  było  poucza-
jące  i  zarazem w  swej  wymo-
wie  krzepiące  spotkanie  ludzi, 
dla których patriotyzm nie jest 
taką banalną oczywistością, ale 
świadomie przyjętą postawą.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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Na  początek  zaprosiliśmy 
szacowne Seniorki na warsz-
taty  biżuterii  szklanej,  które 
poprowadziła  profesjonalnie 
i  z  wdziękiem  Marta  Jędras 
–  autorka  projektu  znanego 
pod nazwą Daruma. Zaczęła 
od prezentacji  różnych wzo-
rów  kolczyków  i  wisiorków, 
omawiając  przy  tym  podsta-
wy technologii. Wtedy wśród 
naszych  Pań  pojawiło  się 
zwątpienie  we  własne  moż-
liwości  realizacyjne! Wkrótce 
Pani  Marta  udowodniła  jak 
bardzo się nie doceniały. Za-
częła  od  wysypania  na  stół 
kolorowych  szklanych  oto-
czaków.  Już  samo  tworzywo 
okazało się dostateczną pod-
nietą, aby pobudzić wyobraź-
nię  i  wyzwolić  kreatywność. 
Oczywiście nie obyło się bez 
fachowych  porad  i  konsulta-

Wyzwolony twórczy potencjał naszych seniorek już wkrótce zaowocuje pięknymi szklanymi ozdobami

„Senioralia” w bibliotece
W tym roku odbyły się pod znakiem piękna. Zaczęło się od  upięk-
szania kobiet biżuterią, by potem ukazać piękno natury i kultu-
ry w skali globalnej, a wreszcie zakończyć kameralnym pięknem 
poetyckich strof Jana Twardowskiego. 

cji  specjalistki.  Pomoc  Pani 
Marty  była  szczególnie  po-
trzebna, gdy na pewnym eta-
pie pracy należało użyć narzę-
dzi. Niektóre Panie zapewne 
po  raz  pierwszy  dowiedziały 
się o istnieniu czegoś takiego, 
jak  lutownica,  a  już wkrótce, 
wziąwszy  ją  do  ręki,  radzi-
ły  sobie  nadzwyczaj  dobrze. 
Na  efekty  nie  trzeba  było 
długo  czekać.  Już  za  chwi-
lę  każda  Pani  przyozdobiła 
swój  strój biżuterią  ze  szkła. 
Co prawda kobiety  lubią do-
stawać  od  swoich  mężczyzn 
diamenty, ale autorska  i wła-
snoręcznie wykonana biżute-
ria,  to  rzecz  bezcenna.  Nikt 
by  nie  uwierzył,  że  te wspa-
niałe  cacka  nie  zostały  ku-
pione u jubilera lub w galerii, 
ale wykonały je nasze - jak się 
okazało - artystycznie uzdol-

nione Seniorki. 
Następnego  dnia  można 

było  zabrać  się  na  wirtu-
alną  wycieczkę,  by  podzi-
wiać  najpiękniejsze  zakątki 
świata.  Zarówno  natura,  jak 
i  dzieła  człowieka  dawały 
powód  do  zachwytu,  a  po-
nieważ  przykłady  pochodzi-
ły  z  miejsc  odległych  i  eg-
zotycznych,  a  zatem  można 
było się przekonać, że piękno 
– szczególnie to pochodzenia 
kulturowego  -  niejedno  ma 
imię.  W  nawiązaniu  do  po-
przedniego  spotkania  poka-
zano  również  jak  kulturowo 
uwarunkowany  jest  kanon 
kobiecej  urody,  przywołując 
japońską  gejszę,  hinduskę 
w  sari  i  chyba  najbardziej 
ekscentryczny przykład  „ko-
biety  żyrafy”  z  azjatyckiego 
plemienia  Padaung.  

Ostatnim  akordem  w  na-
szej  sekwencji  imprez  ad-
resowanych  do  Seniorów 
był  „Podwieczorek  z  księ-
dzem  Janem”.  Jak  przystało 
na  podwieczorek  była  her-
bata  i  kawa,  było  też  ciasto. 
Jednak  najważniejsza  była 
poezja  księdza  Jana.  Wszak 
to Jan Twardowski jest patro-
nem  naszej  biblioteki  i  wła-
śnie  temu  księdzu-poecie 
poświęcony był  ten wieczór. 
Na  towarzyskim  spotkaniu, 

w  przyjaznej  atmosferze 
przypomniano  sylwetkę  tej 
zacnej  postaci  i  przytoczo-
no  słowa  jego wierszy. Dało 
to  okazje  do  zadumy  i  re-
fleksji,  ale nie  zabrakło  rów-
nież uśmiechu. Taka bowiem 
jest ta liryka – mądra, ale też 
przesycona  humorem.  Moż-
na  w  niej  odnaleźć  niełatwe 
odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania,  a  jednocześnie  zna-
leźć pocieszenie w smutkach 
dnia  powszedniego.  Poru-

sza  sprawy  istotne  i  ważne 
w  sposób  pełen  prostoty, 
a zarazem literackiego piękna. 
Za  to  kochamy  poezję  Jana 
Twardowskiego,  a  niektóre 
wersy  jego  wierszy,  wcho-
dząc do  języka potocznego, 
zyskały  status  „słów  skrzy-
dlatych".  Warto  było  sobie 
o  tym przypomnieć,  tak  jak 
warto śpieszyć się kochać lu-
dzi tak szybko odchodzą.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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W  czwartek,  18  paździer-
nika  w  sali  widowiskowej 
Strzelińskiego Ośrodka  Kul-
tury  odbyły  się  6.  urodzi-
ny  Stowarzyszenia  „Gramy 
o  życie”.  Imprezę prowadziła 
Sylwia  Korczyńska.  W  roz-
mowie  z  prezesem Łukaszem 
Krzysztofczykiem pytała m.in. 
o  zakres  działalności  stowa-
rzyszenia,  podopiecznych, 
zbiórki  itp.  Na  uroczystości 
życzenia  oraz  słowa  uznania 
dla  prowadzonej  działalności 
przekazali goście. Wśród nich 
byli m.in.  burmistrz  Strzelina 
Dorota  Panwuk,  Przewodni-
czący Rady Miejskiej Strzelina 
Ireneusz  Szałajko,  radna  Sej-
miku  Województwa  Dolno-
śląskiego  Anna  Horodyska, 
pracownik  SOK-u  Damian 
Serwicki.  Życzenia  dla  sto-
warzyszenia wysłały  również 
znane  osoby  z  telewizji,  jak 
choćby  Szymon  Majewski, 
Anna  Nowak-Ibisz,  Krzysz-
tof   „KASA”  Kasowski. 
Nagrane  krótkie  materiały 
filmowe  można  było  zoba-

Na scenie wystąpili 
także młodzi lokalni artyści

Jak na urodziny przystało nie mogło zabraknąć torta

Ponad 709 tys. zł na koncie Grają o życie już sześć lat 
czyć na  telebimie w  sali wi-
dowiskowej ośrodka kultury. 
Podczas  urodzin  nie  zabra-
kło  występów  młodych  lo-
kalnych  artystów.  Przygoto-
wano  również  poczęstunek 
i  pyszny  urodzinowy  tort. 
Prezes stowarzyszenia poin-
formował również, że przez 
sześć  lat  działalności  udało 
się  zebrać  ponad  709  tys. 
zł  na  rzecz  podopiecznych. 
Słowa  uznania  i  podzięko-
wania  złożono  wszystkim 
wolontariuszom,  których 
praca przyczyniła się do tak 
znakomitego wyniku.

JO
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Po występie z Anną Dereszowską można było zrobić sobie zdjęcie

Młodzież mogła zobaczyć monodram Zbigniewa Walerysia pt. „Ja jestem Żyd z Wesela” Aktorka Anna Samusionek wraz z burmistrz Dorotą Pawnuk czytały dzieciom bajki

Aktorski akcent w Strzelinie
Festiwal Aktorstwa Filmo-

wego  po  raz  kolejny  zawitał 
do  naszego  miasta.  Przypo-
mnijmy,  że  kilka  lata  temu 
w  ramach  tego  wydarzenia 
gościliśmy  m.in.  Bogusława 
Lindę,  Artura  Żmijewskiego 
czy  Jana  Nowickiego.  Tym 
razem FAF w Strzelinie  roz-
począł się od czytania bajek. 
Aktorka  Anna  Samusionek 
razem  z  burmistrz  Dorotą 
Pawnuk  czytały  opowieści 
o  przygodach  małej  myszki 
Tupcia Chrupcia. Bajki z za-
interesowaniem słuchały naj-
młodsze dzieci  z pierwszych 
klas  wszystkich  strzelińskich 
szkół podstawowych, a także 
zerówki, przedszkolaki i mło-
dzież  ze Specjalnego Ośrod-
ka  Szkolno-Wychowawczego 
w Skoroszowicach. Kolejnym 
punktem  był  przedstawio-
ny  monodram  Zbigniewa 
Walerysia pt.  „Ja  jestem Żyd 
z Wesela”. Sala widowiskowa 
SOK wypełniła  się młodzie-

żą z LO w Strzelinie, CKZiU 
w  Strzelinie  oraz  z  Ludowa 
Polskiego,  a  także  uczniami 
ostatnich  klas  gimnazjalnych 
z PSP nr 3 w Strzelinie. Wy-

darzenie  zakończył  recital 
Anny  Dereszowskiej  pt. 
„Instrukcja  obsługi  kobie-
ty”. Artystka zaprezentowała 
na  scenie  SOK-u  nie  tylko 

świetne  umiejętności  aktor-
skie, ale też znakomity wokal, 
niespożytą energię i ogromne 
poczucie humoru.

JO
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W drukarni jest już naj-
nowsza Twoja książka pt. 
„Legendy ziemi strzeliń-
skiej”. Kiedy zaplanowana 
jest premiera i gdzie będzie 
można ją kupić?

Tomasz Duszyński

Ponad 60 legend, podań i anegdot z naszego terenu

Premiera „Legend ziemi strzelińskiej”
„Czytelnicy dostaną 
do ręki album, jakiego 
nasz powiat jeszcze 
nie miał” – takimi sło-
wami Tomasz Duszyń-
ki reklamuje kolejną 
swoją książkę „Legen-
dy ziemi strzelińskiej”. 
Jakie ciekawostki 
i opowieści kryje naj-
nowsze dzieło? O tym 
i wielu innych kwe-
stiach rozmawialiśmy 
z pisarzem.

-  Dzień  premiery 
przypadnie  na  piątek, 
23  listopada.  Już  dziś 
zachęcam  do  zare-
zerwowania  wieczoru 
na  to  spotkanie.  Roz-
pocznie  się  ono o  go-
dzinie 18:00 w Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury.  
Oczywiście w tym dniu 
będzie można  zakupić 
nasz album. Pojawi się 
on także w strzelińskiej 
księgarni  czy  księgar-
niach  internetowych 
i stacjonarnych w całej 
Polsce. Na  stronie  pa-
perback.com.pl  będzie 
można  złożyć  także 
zamówienie na specjal-
ny  egzemplarz  legend 
z naszymi autografami  i dedy-
kacją.

Przy okazji premiery za-

powiadałeś spotkania z czy-
telnikami. Jakie wydarzenia 
promocyjne zaplanowałeś?
-  Premiera  albumu  będzie 

bardzo  intensywna.  W  śro-

dę,  28  listopada  planuję  prze-
prowadzić  cykl  prelekcji  dla 
strzelińskich  szkół.  Zaczną 
się  w  Strzelińskim  Ośrodku 
Kultury  już  w  godzinach  po-

rannych.  Uczniowie 
szkół  podstawowych 
i średnich dowiedzą się 
w  sposób  przystępny 
i  ciekawy  o  legendach 
związanych  z  naszym 
regionem.  Zapoznam 
uczestników z diabłem 
z Gromnika,  smokiem 
z Gościęcic, czy skrza-
tami  żyjącymi  w  są-
siedztwie naszego mia-
sta. Uczniowie poznają 
także liczne postaci hi-
storyczne,  jak  choćby 
braci  Czirn,  żyjących 
swego  czasu w  zamku 
na  Gromniku.  Liczę, 
że  uczestnicy  spo-
tkania  poznają  swoją 
okolicę  i  pobudzą wy-

obraźnię. Mało wiemy o Strze-
linie i wielu zakątkach powiatu, 
a przecież tereny te mają wiele 
do  zaoferowania.  Chciałbym, 

żeby  przynajmniej  część  słu-
chaczy pomyślało o odwiedze-
niu miejsc, o których opowiem 
i  zainteresowało  się  bardziej 
ich historią.
Co  więcej  projekt  ma  jesz-

cze  jedno  zadanie. Do  końca 
roku udostępnimy nauczycie-
lom platformę, z której będą 
mogli pobrać darmowe mate-
riały do przeprowadzenia lek-
cji w szkole i w terenie na te-
mat  legend  i historii  regionu. 
Mam  nadzieję,  że  dydaktycy 
całego  powiatu  wykorzystają 
tę możliwość.

Wróćmy do książki. 
To kontynuacja jednej 
z Twoich poprzednich 
publikacji, a mianowicie 
„Legend Polskich”. Czego 

c.d. na stronie obok
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Premierę najnowszej książki zaplanowano na 23 listopada

możemy spodziewać się 
tym razem?
-  To  zupełnie  inna  skala 

przedsięwzięcia niż dotychczas, 
owoc kilku lat badań i licznych 
podróży.  W  albumie  pojawią 
się mapy, ryciny i zdjęcia, oraz 
ciekawostki i informacje, które 
pieczołowicie  wyszukiwaliśmy 
wspólnie z moją żoną Moniką 
Łukasik-Duszyńską.  Dzięki 
uprzejmości  berlińskiej  biblio-
teki,  New  York  Public  Libra-
ry  i  wrocławskiej  biblioteki 
uniwersyteckiej  oraz  pomocy 
osób  prywatnych  mogliśmy 
zgromadzić  pokaźny materiał. 
Za zdjęcia do tego albumu od-
powiedzialna była nasza córka, 
Blanka,  a  nasze  wspólne  po-
dróże  były  chyba  najprzyjem-
niejszą częścią poszukiwań. 
Zgromadziliśmy  ponad  60 

legend, podań  i  anegdot. Czy-
telnicy  spodziewać  się  mogą 
kilku  sensacyjnych  odkryć. 
Wyjaśniamy słabo znaną histo-
rię  dwóch  kamieni  maryjnych 
zlokalizowanych  w  Strzelinie 
i  okolicach  oraz  diabelskiego 
kamienia.  Odnajdujemy  Kró-
lewskie  Jezioro,  którego  dziś 
trudno  szukać  na  mapach 
powiatu,  przedstawiamy  le-
gendę braci Grimm o  jednym 

z miejsc ziemi strzelińskiej, śle-
dzimy  zdradę  barona Warkot-
scha,  który  planował  zamach 
na Fryderyka  II,  czy w  końcu 
dokładnie  omawiamy  historię 
rodu  Czirnów.  Dla  tych,  któ-
rzy lubią dreszczyk emocji, nie 
zabraknie  wampirów,  Białych 
Dam  i utopców. Mogę  śmiało 
powiedzieć,  że  czytelnicy  do-
staną  do  ręki  album,  jakiego 
nasz powiat jeszcze nie miał. 

Zdradź jak przebiegała 
praca nad zbieraniem 
materiałów...
- Zaczynaliśmy od  zakurzo-

nych książek i zbiorów śląskich 
legend.  Każdą  wzmiankę  do-
tyczącą  terenu  naszego  po-
wiatu  zapisywaliśmy,  a  potem 
szukaliśmy  o  nich  informacji 
korzystając z wielu opracowań 
historycznych.  W  końcu  po-
jawialiśmy  się  także  w  danym 
miejscu,  by  je  poznać  bliżej 
i  sfotografować.  Dziś  trudno 
usłyszeć  od  miejscowej  lud-
ności o legendach i podaniach, 
choć  takie przypadki  także  się 
zdarzają.  My  postanowiliśmy 
dokonać  rzeczy  wydawało-
by  się  niemożliwej  i  odnaleźć 
w każdej z legend przysłowio-
we ziarnko prawdy. Ku nasze-
mu  zaskoczeniu  tych  ziarenek 
znaleźliśmy  naprawdę  sporo. 

Do  każdego  z  podań  przygo-
towaliśmy  komentarze  obja-
śniające  i  liczne  ciekawostki. 
Album ma za zadanie  sprawić 
wiele  przyjemności  czytelni-
kom,  pamiętaliśmy  jednak, 
by  każdą  z  opowieści  osadzić 
mocno  w  terenie,  na  któ-
rym  się  rozgrywa  i  zamieścić 
do niej jak najwięcej wyjaśnień 
fotografii czy rycin.

Czy książka wyczerpuje 
temat legend ziemi 
strzelińskiej? 
-  Kolejne legendy i historie 

odkrywaliśmy  i  zapisywaliśmy 
do  ostatniej  chwili.  Jeszcze 
w  trakcie  składu  dołączyliśmy 
do albumu  legendy z Miecho-
wic  Oławskich  i  Łojowic.  We 
wstępie  do  „Legend  ziemi 
strzelińskiej” zachęcamy czytel-
ników, by dzielili się z nami swo-
ją wiedzą i opowieściami, a po-
tem  przesyłali  je  nam  na  nasz 
adres mailowy. Oprócz albumu 
tworzymy  stronę  internetową 
z mapą legend naszego regionu. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
mieszkańcy wzbogacali  ją swo-
imi  historiami.  Każdą  z  nich 
sprawdzimy  i  wzbogacimy 
komentarzem  historycznym. 
W  ten  sposób  projekt  będzie 
mógł współtworzyć każdy,  kto 
interesuje  się  regionem  i  lubi 

opowieści z dreszczykiem.

W międzyczasie praco-
wałeś nad powieścią pt. 
„Glatz”, którą określasz 
jako retro kryminał. Kiedy 
powieść ujrzy światło dzien-
ne? O jakich perypetiach 
w niej przeczytamy?
- W najbliższych miesiącach 

odbędzie  się  kilka moich  pre-
mier książkowych. Przed retro 
kryminałem Glatz, już w listo-
padzie,  ujrzy  światło  dzienne 
dziesięcioodcinkowy  serial 
audio pt. „Fenomen z Warsza-
wy”,  przygotowany  specjalnie 
dla  storytel.pl.  Do  tej  pory 
byłem  zobowiązany  umową 
do  zachowania  dyskrecji,  dziś 
zdradzam  po  raz  pierwszy, 
oficjalnie,  na  łamach  Nowin. 
Akcja  powieści  ma  miejsce 
w  latach  trzydziestych w War-
szawie. Komisarz Antoni Wró-
bel prowadzi śledztwo w spra-
wie  brutalnych  morderstw 
w  stolicy.  Czytelnik  podróżo-
wać będzie po Warszawie okre-
su międzywojennego poznając 
wiele  historycznych  postaci 
i poznając pełne życia miasto. 
W  listopadzie  premierę  bę-

dzie miał retro kryminał Glatz. 
Tym  razem  przeniesiemy  się 
na Dolny Śląsk, do niedalekie-
go  Kłodzka.  W  tej  soczystej 

dokończenie ze strony 14

kryminalnej  opowieści  pozna-
my dwie ciekawe postaci: kapi-
tana Wilhelma Kleina  i  wach-
mistrza  Franza  Koschellę 
prowadzących  skomplikowane 
śledztwo.  Akcja  powieści  zo-
stała osadzona w niesamowitej 

scenerii miasta, z którym czuję 
się równie mocno związany jak 
ze Strzelinem. W tej opowieści 
zresztą,  wątek  naszego miasta 
także się pojawi.

Dziękuje za rozmowę
Jakub Olejnik
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W połowie  października  odbył  się  kolejny  turniej 
bokserski  w  Piławie  Górnej  zorganizowany  przez 
Piotra  Wilczewskiego  (polskiego  boksera  zawodo-
wego  i  trenera).    Boxing  Klub  Strzelin  reprezento-
wali  Mike  Drużga  i  Łukasz  Augustyniak.  Chłopaki 
zaprezentowali się bardzo dobrze, mimo że nie mieli 
łatwych przeciwników. Mike zmierzył się z aktualnym 
mistrzem Polski. - Pokazał swoją wyższość nad ry-
walem, był zdecydowanie lepszy, ale ze względu 
na wiek walka zakończyła się remisem – mówi 
trener  i  instruktor  strzelińskich  bokserów  Marcin 
Drużga. Drugi zawodnik Łukasz Augustyniak stoczył 
bardzo dobry pojedynek. - Pokazał boks na wyso-
kim poziomie. Niestety, już zdążyliśmy się przy-
zwyczaić do niesłusznych werdyktów sędziów. 
Panowie przesadzili, dali przeciwnikowi wygraną 
2:1, co zdziwiło nawet trenera naszego przeciw-
nika, który po walce powiedział, że nasz zawod-
nik powinien wygrać. Jestem bardzo zadowolony 
z moich chłopaków, mimo niesłusznych decyzji sędziów. Pokazujemy, że nasz czas nadchodzi i trzeba 
się liczyć z zawodnikami Boxing Klub Strzelin – kończy trener.

JO

Zawodnicy Boxing Klub Strzelin wzięli udział w turnieju bokserskim w Piławie Górnej

W  połowie  października  zawodnicy  Strzelińskiego  Klubu 
Biegacza „Granit” wystartowali w 5. PZU Cracovia Półmara-
tonie  Królewskim.  Katarzyna  Sabok-Muszyńska  oraz  Marek 
Kamiński ukończyli zawody z czasem 02:49:30    (8513  i 8514 
miejsce). Tym samym uzyskali Koronę Półmaratonów Polski. 
Aby  ją  zdobyć,  trzeba  przebiec  5  wybranych  półmaratonów 
w ciągu roku. W zawodach wystartował jeszcze Piotr Kuźmiń-
ski, który ukończył bieg z czasem 01:49:13 (2945 msc). Trasa 
półmaratonu zaczynała  i  kończyła  się na Tauron Arena Kra-
ków, przebiegała wzdłuż rzeki Wisły. Dzięki  temu zawodnicy 
choć  częściowo  w  trakcie  biegu  mieli  możliwość  zwiedzania 
Krakowa. Takie uprawianie  sportu  rozszerza horyzonty  i  po-
zwala aktywnie spędzać czas.

JO
Katarzyna Sabok-Muszyńska oraz Marek Kamiński zdobyli Koronę 
Półmaratonów Polski

Druga  edycja wydarzenia,  zorga-
nizowanego  przy  wsparciu  SOK 
przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
z Gościęcic  cieszyła się naprawdę 
dużym zainteresowaniem. Z moż-
liwości  zakupienia  żywności,  rę-
kodzieła  oraz  wielu    innych  ory-
ginalnych  produktów skorzystało 
wielu  strzelinian.  Swoje  stoisko 
przygotowały  oczywiście  również 
gościęcickie  gospodynie.  Oprócz 
ciast  i  przetworów  serwowały  też 
pyszną  i  pikantną  zupę  dyniową 
oraz  gorące  tosty.  Na  innych  sto-
iskach można było nabyć np. przy-
prawy, sery, wędliny, pierniki, miody, 
oleje  roślinne  tłoczone  na  zimno, 
odzież, ozdoby i zabawki. 
Spore zaciekawienie wzbudziło 

stoisko Laserowej 
Manufaktury, 
na którym ofero-
wano pomysłowe 
artykuły wykonane 
z drewna (m.in. 
modele samolo-
tów do składania). 
Anna Jankowska 
oraz Aleksandra 
Ciężarek z KGW 
Gościęcice przy-
gotowały pokaz 
lepienia uszek

Zdobyli Koronę 
Półmaratonów Polski

„Pokazujemy, że nasz czas nadchodzi” Targi coraz lepsze Wielu 
sprzedawców 
i kupujących 

Kilkunastu wystawców oraz 
bardzo różnorodny i boga-
ty asortyment. Tak jednym 
zdaniem można scharakteryzo-
wać II Targi Zdrowej Żywności 
i Rękodzieła, które odbyły się 
w niedzielę, 4 listopada w Strze-
lińskim Ośrodku Kultury. 

i  pierogów,  a  swoje  umiejętności 
mógł  sprawdzić  każdy  zaintereso-
wany. Z  tej możliwości  skorzystały 
nie  tylko  dzieci,  ale  także  dyrektor 
SOK  Dariusz  Stępień  oraz  radny 
Rady  Miejskiej  Strzelina  Damian 
Serwicki.  Inicjatorka  targów  Anna 
Jankowska  jest zadowolona z prze-
biegu niedzielnego wydarzenia.

 - Zwróciłam uwagę na niesa-
mowicie fajną atmosferę, zwłasz-
cza wśród wystawców. Wszyscy 
przemili, otwarci na opowiada-
nie o swoich produktach. Wie-
le się można było dowiedzieć. 
Mamy nadzieję, że targi staną 
się imprezą cykliczną. Bardzo 
dziękuję wszystkim za przyby-
cie i zakupy. Dziękujemy też 
pracownikom SOKu za pomoc 
-  podsumowała  Anna  Jankowska. 
Trzecią  edycję  targów zaplanowa-
no na 2 grudnia 2018 r. 

RED

 Pokaz lepienia uszek i pierogów zaprezentowały panie z KGW Gościęcice


