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RUSZYŁA 

przebudowa pierzei
W ubiegłym tygodniu ruszyły prace 
związane z rewitalizacją wschodniej 
pierzei strzelińskiego Rynku. W mo-
mencie zamykania aktualnego numeru 
„Nowin Strzelińskich”roboty ziemne 
trwały przy budynku, w którym dzia-
łają lokale „Przepis Bistro & Cafe” 

i „KawauDrania”. 

18 tysięcy dni i nocy razem
Trzy małżeństwa z gminy Strzelin świętowały swoje  złote gody. Prezydenckie medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła im w ostatni piątek burmistrz Dorota Pawnuk.

Świąteczny chleb domowej roboty
Eleonora Surówka z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczawinie podzieliła się z na-

szymi czytelnikami przepisem na domowy chleb na zakwasie. Gospodyni piecze go 
na każde święta i poleca jego przygotowanie. 

Poznajcie nominowanych
Gmina Strzelin  i Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne 

zapraszają  mieszkańców do udziału w ,,Konkursie na Najlepsze-
go  Sportowca,  Sportowca Młodzieżowego,  Trenera  i Drużynę 
Roku 2018 Gminy Strzelin”. Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęły  redakcje  „Słowa  Regionu  Strzelińskiego”  oraz  „Nowin 
Strzelińskich”. Głosami czytelników „Słowa Regionu” wybrany 
zostanie najpopularniejszy sportowiec oraz klub gminy Strzelin 
roku 2018. Kupony konkursowe są dostępne w tygodniku „Sło-
wo Regionu”, a redakcja „Nowin Strzelińskich” gorąco zachęca 
do udziału w plebiscycie i głosowania na swoich wybrańców.

Przedsmak świąt na Rynku
Na stoisku KGW z Gęsińca były ozdoby, ciasta i wędliny

Promowali gminę 
na wrocławskich Bielanach

czytaj str. 7

Zabawa pn. „Losowanki z jajka niespodzianki” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem Na jarmarku można było kupić m.in. ozdoby nawiązujące do świąt wielkanocnych

szczegóły str. 8 i 9
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Parafialny Zespół Caritas organizuje kolejny 8-dniowy turnus. 
Tym razem chętni będą mogli skorzystać z wyjazdu do Hotelu 
Royal Promenade w Truskawcu na Ukrainie. Wycieczkę zaplano-
wano od 21 do 28 września 2019 r. Zapisy prowadzi Stanisła-
wa Szulikowska (tel. 607 513 494). Koszt wyjazdu to 1490 zł za 
osobę. Konieczne jest uiszczenie zaliczki 300 zł (pozostałą kwotę 
można wpłacać w ratach). W cenie oferty znajduje się nie tylko 
zakwaterowanie, obiadokolacja, ale przede wszystkim możliwość 
korzystania  z  zabiegów,  świadczeń  (kąpieli mineralnych,  kuracji 
leczniczych, fizjoterapii) oraz według zaleceń  lekarza  (3 zabiegi 
dziennie). Schorzenia objęte leczeniem podczas turnusu to m.in. 
choroby układu pokarmowego, choroby dróg żółciowych, cho-
roby układu moczowo-płciowego, cukrzyca czy choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego. Uczestnicy będą mogli także korzystać 
ze SPA (baseny, jacuzzi, łaźnie, sauny), groty solnej, siłowni, sali 
fitness. Szczegóły programu można uzyskać u prowadzącej za-
pisy. Każdy uczestnik obowiązkowo musi mieć ważny paszport. 

JO

Mobilna  aplikacja  Gminy 
Strzelin to narzędzie przydat-
ne  zarówno  mieszkańcom, 
jak i turystom. Z jej pomocą 

Gmina z aplikacją mobilną

Dla turystów i mieszkańców
Strzeliński magistrat 
zachęca do korzysta-
nia z gminnej aplika-
cji mobilnej na  urzą-
dzenia przenośne, 
którą można bezpłat-
nie pobrać w sklepie 
Google Play.

można błyskawicznie zgłosić 
odpowiednim służbom uster-
ki oraz sugestie usprawniające 
funkcjonowanie miasta i gmi-
ny.  Korzystający  z  aplikacji 
będą na bieżąco informowani 
o tym co się dzieje w Strzeli-
nie i w jego najbliższych oko-
licach oraz będą otrzymywali 
najważniejsze  aktualne  in-
formacje  (m.in.  dotyczące 
zagrożeń  oraz  oferty  kultu-
ralnej).  Turystom  aplikacja 
ułatwi  zwiedzanie  atrakcyj-
nych miejsc i zabytków oraz 

piesze  i  rowerowe  korzysta-
nie  ze  szlaków  turystycz-
nych,  których  nie  brakuje 
na pięknej  i  gościnnej  ziemi 
strzelińskiej.  Aplikację  wy-

konała firma SiSMS, a gmina 
Strzelin pozyskała  na ten cel 
dofinansowanie  w  ramach 
projektu  dotyczącego  roz-
woju e-usług.

RED

Zapisy na turnus leczniczy 

Trwający  proces  informa-
tyzacji  w  sektorze  ochrony 
zdrowia  w  Polsce  zakłada 
m.in.  wprowadzenie  elektro-
nicznych recept. Od 1 stycz-
nia 2020 roku we wszystkich 
placówkach  zdrowotnych 
recepty  będą  wystawiane 
obowiązkowo w postaci elek-
tronicznej.  Niektóre  przy-
chodnie  i  ośrodki  zdrowia 
już  testują  oprogramowanie. 
Publiczny Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego  w  Strzeli-

Jako jedni z pierwszych na Dolnym Śląsku Recepta od lekarza na smartfonie
Strzelińska przychodnia przy ul. Mickiewicza 
jako jedna z  pierwszych na  Dolnym Śląsku 
wprowadziła w  swojej placówce e-receptę. 
Pacjenci mogą teraz m.in. zamówić receptę 
bez wychodzenia z  domu. Jakie jeszcze ko-
rzyści niesie aplikacja?

nie  jako  jedna  z  pierwszych 
placówek  na Dolnym  Śląsku 
kilka  miesięcy  temu  wpro-
wadził  możliwość  wystawia-
nia  recept  elektronicznych. 
–  Przede  wszystkim  e-
-recepta  jest  dedykowana 
pacjentom  –  mówi  zastęp-
ca  dyrektora  ds.  lecznictwa 
w  PZLA  lek.  med.  Sławo-
mir Wójciak.  -  Nie  wszyscy 
są jeszcze świadomi działa-
nia takiej funkcji. Będziemy 
starali się im pomóc w zało-

żeniu konta i pokazać moż-
liwości  nowego  systemu 
– dodaje.  Aby  pacjenci mogli 
otrzymywać  receptę  w  wersji 
elektronicznej  muszą  założyć 
tzw.  Internetowe  Konto  Pa-
cjenta. Instrukcja, jak to zrobić 
krok  po  kroku,  dostępna  jest 

na  stronie  www.pacjent.gov.
pl.  Pacjenci  strzelińskiej  przy-
chodni mogą  również  pobrać 
na  smartfona  aplikację  Visi-
Med – opis  instalacji  znajduje 
się  na  stronie www.pzla-strze-
lin.pl.  Pozwala  ona  nie  tylko 
korzystać z e-recepty, ale także 

umawiać  się  na  wizytę  u  le-
karza.  Jakie  główne  korzyści 
przynosi  e-recepta?  – Przede 
wszystkim  pacjent  może 
każdą  receptę  realizować 
w  odrębnych  aptekach, 
tzn.  nie  musi  wykupywać 
wszystkich leków w jednej 

aptece. Korzyścią  jest  tak-
że  możliwość  wykupienia 
leku  na  raty,  tzn.  w  przy-
padku,  gdy  lekarz  przepi-
sze  kilka  opakowań  jedne-
go  leku,  pacjent  nie  musi 
kupować na raz wszystkich 
opakowań  i  nie  straci  przy 
tym refundacji. Należy jed-
nak  pamiętać,  że  ważność 
recepty  to 30 dni  (na anty-
biotyk  7  dni)  –  informuje. 
-  Korzystanie  z  e-recepty 
to  także  duże  ułatwienie 
dla  osób  przewlekle  cho-
rych.  Zdarza  się  bowiem, 
że  pacjenci  (np.  cierpiący 
na  cukrzycę)  muszą  reje-
strować się do lekarza, stać 
w  kolejkach,  wyłącznie 
po  to,  aby  lekarz  przepi-
sał kolejną dawkę leku. Za 
pomocą  aplikacji  pacjent 
może  zamówić  przez  In-
ternet  receptę,  lekarz  ją 
wystawi,  a  pacjent  będzie 
miał ją dostępną na swoim 
smartfonie – przekonuje.  

Jakub Olejnik

 Zastępca dyrektora ds. lecznictwa w PZLA lek. med. Sławomir Wójciak prezentuje aplikację, która pozwala korzystać m.in z e-recepty, a także 
umawiać się na wizytę u lekarza
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Rozpoczął  się  remont 
ul. Dębowej w Gęsińcu. 
Przypomnijmy,  że  wy-
konawca  Przedsiębior-
stwo  Robót  Drogowo-
-Mostowych  z  Brzegu, 
zgodnie  z  umową  po-
winien  zakończyć  pra-
ce  do  końca  czerwca. 
Zakres  inwestycji  obej-
muje  m.in.  wykonanie 
stabilizacji  cementem, 
podbudowy z mieszanki 
kamiennej,  nawierzchni 
bitumicznej,  regulację 
studzienek.  Pobocza 
uzupełnione  zostaną  tłucz-

 Na ulicy Dębowej w Gęsińcu trwają prace remontowe

Ruszył remontGĘSINIEC

niem  kamiennym.  Wartość 
zadania, na którego realizację 

wpłynęło pięć ofert, to nieco 
ponad 80 tys. zł. 

RED

Przypomijmy,  że    inwe-
stycję  zaplanowano  w  cy-
klu  dwuletnim  (2019-2020) 
a  prace  powinny  zakoń-
czyć  się  do  29  maja  2020 
r.  Najkorzystniejszą  ofertę 
za  ponad  2  mln  75  tys.  zł 
złożyła  firma  WASBUD 
Roberta Wąsa z Grodkowa. 
Wcześniej  przeprowadzo-
no  wycinkę  części  drzew. 
Rozebraną  nawierzchnię 
ciągu  pieszego  zastąpi  ka-
mienna  nawierzchnią  z  płyt 
oraz  kostki  granitowej. Nie-
estetyczne  kamienne  murki 
zostaną    usunięte,  a  wy-
konawca  przebuduje  linię 
oświetlenia  drogowego, 
wykona  nasadzenia  zastęp-
cze,  wyremontuje  system 
odwodnienia  oraz  zbudu-
je  schody  i  rampy  dla  osób 
niepełnosprawnych.  Z  uwa-
gi na to, że strzeliński Rynek 
leży w  strefie  ścisłej  ochro-
ny  konserwatorskiej,  nie-
uniknione  będzie  wykona-
nie  prac  archeologicznych. 
Przypomnijmy,  że  na  sfi-
nansowanie  zadania  gmina 
otrzyma  dofinansowanie 
z  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Wojewódz-
twa  Dolnośląskiego  w  wy-
sokości  85%  kosztów  kwa-
lifikowalnych.  O  postępach 
w realizacji inwestycji będzie-
my  na  bieżąco  informować 
w „Nowinach Strzelińskich". 

RED

Dzięki gminnemu wsparciu w ROD „Przyszłość” zostaną 
wykonane takie zadania jak: zakup i montaż tablic z numerami 
działek ogrodowych przy ul. Skawińskiej, wymiana uszkodzo-
nego zewnętrznego ogrodzenia przy ul. Polnej, remont dachu 
magazynu ogrodowego przy  ul.  Polnej  oraz  remonty  bramy 
wjazdowej i furtek ogrodowych przy ul. Polnej i Skawińskiej. 
Koszt tych wszystkich prac oszacowano na 9 tys. zł, a gminna 
dotacja wyniesie 5 tys. zł. Identyczną kwotę otrzyma od gmi-
ny Strzelin ROD „Kolejarz”, a dotacja zostanie przeznaczona 
na zakup materiałów potrzebnych do wymiany starej, skoro-
dowanej i nieszczelnej wewnętrznej sieci wodociągowej ogro-
du przy ul. Borowskiej. Całkowita wartość zadania to 10 tys. zł. 
Umowy podpisali w magistracie: burmistrz Dorota Pawnuk, 
skarbnik Łucja Szczepańska oraz prezesi ogrodów  - Franci-
szek Szmaj z ROD „Kolejarz” oraz Tadeusz Kasaraba z ROD 
„Przyszłość”. Ogrody muszą wykorzystać  dotację  do  końca 
lipca 2019 roku i oczywiście szczegółowo się z niej rozliczyć.

RED

Zrealizują ważne i potrzebne zadania

Pomoc dla ogrodów 
działkowych
Strzeliński samorząd od  kilka lat wspie-
ra finansowo rozwój lokalnych rodzinnych 
ogrodów działkowych. Tym razem z gminnej 
dotacji skorzystają ROD „Przyszłość” i  ROD 
„Kolejarz”, a stosowne umowy podpisano kil-
ka dni temu w strzelińskim magistracie.

Ciężki sprzęt już pracuje

Trwa przebudowa pierzei
W ubiegłym tygodniu ruszyły prace związane z rewitalizacją wschodniej pierzei strzelińskie-
go Rynku. W momencie zamykania aktualnego numeru „Nowin Strzelińskich” roboty ziemne 
trwały przy budynku, w którym działają lokale „Przepis Bistro & Cafe” i „KawauDrania”. 

Na terenie budowy trwają już intensywne prace

Na strzelińskim Rynku pracuje ciężki sprzęt

Umowy w imieniu ROD-ów podpisali ich szefowie (od lewej) Tadeusz Kasaraba i Franciszek 
Szmaj
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Atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  wręczyła 
im  burmistrz Dorota  Pawnuk,  która  tym 
razem wystąpiła  w  podwójnej  roli  –  sze-
fa  gminy  oraz  Prezesa  Zarządu Miejsko-
-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzelinie. Podziękowała wszystkim za godne 
reprezentowanie gminy oraz pogratulowała zdobycia cennej wiedzy. Przyznała, że bardzo docenia ich udział 
oraz osiągnięcia, bo dobrze wie jak wysoki jest poziom turnieju. Podziękowała i wręczyła upominki również 
nauczycielom, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do rywalizacji. Warto podkreślić, że w niedaw-
nych eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Przewornie, II miejsce w II grupie zajął Bernard Pasz-
kowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie, a drugi uczeń „Piątki” – Wiktor Budny zajął IV 
miejsce w grupie I. W skład gminnej reprezentacji weszli jeszcze: Karolina Mogielnicka z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Białym Kościele, Natalia Łątka i Łukasz Dobrowolski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ku-
ropatniku, Błażej Jawecki i Klaudiusz Stopa z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie oraz Aleksander 
Witkowski i Kacper Szmigielski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie.
Sponsorami atrakcyjnych nagród byli: Gmina Strzelin, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, 

firma „Osiński i Syn”, Zakład Antolin Silesia w Strzelinie, Agro-Polen w Chociwelu.
 RED

Burmistrz 
Miasta i Gmi-
ny Strzelin 
serdecznie 
zaprasza 
mieszkańców 
do udziału 
w gminnej 
akcji pn. 
„Sprzątamy 
Strzelin”, 
organizowa-
nej w ramach 
obchodów 
Międzynaro-
dowego Dnia 
Ziemi. 

W ramach  tego proekologicznego przedsięwzięcia w  sobotę,  27 kwietnia  zosta-
nie wysprzątane  koryto Młynówki,  Park Miejski  im. Armii Krajowej,  tereny PKP 
zlokalizowane w okolicach Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz odcinek ulicy 
gen. L. Okulickiego biegnący w stronę Górca przy dawnym sadzie. Zbiórka o godz. 
9:30 na parkingu Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. O dowóz uczestników akcji 
zadba  Strzelińska Komunikacja Publiczna,  a  na  zakończenie wydarzenia  odbędzie 
się ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Organizatorzy zapewniają  rękawice  i worki 
do sprzątania oraz zadbają o poczęstunek dla uczestników sprzątania. Aktualne in-
formacje dotyczące wydarzenia będą się pojawiać na profilu fb gminy Strzelin oraz 
na stronie www.strzelin.pl. 
Organizatorzy  zastrzegają,  że  w  przypadku  niekorzystnych  warunków  pogodo-

wych akcja może być odwołana lub przeniesiona na inny termin.
RED 

Już 24 kwietnia premiera twojej nowej książki pt. „Glatz”. W zapowiedziach powieść przedstawiana 
jest jako kryminał. Opowiedz o nim...
- Tak, będzie to kryminał retro, którego akcja rozgrywa się w 1920 roku w Kłodzku. Echa niedawno mi-

nionej Wielkiej Wojny wciąż pobrzmiewają w niemieckiej Rzeszy  i widoczne  są  także w miasteczku,  które 
wydaje się być położone na peryferiach Śląska. Profesor miejscowego liceum znajduje na kamiennym moście 
okaleczone zwłoki. Kilka dni wcześniej na ruchliwej ulicy zostaje zastrzelony wysoki rangą oficer. Mieszkańcy 
Kłodzka podejrzewają, że może dojść do kolejnych ofiar. Z Berlina zostaje wezwany Wilhelm Klein, wojskowy 
śledczy. To on, przy wsparciu miejscowego, niepokornego wachmistrza Koschelli  rozpoczyna dochodzenie. 
Wie, że na drodze staną mu zarówno miejscowi notable,  jak  i własne słabości. Nie przypuszcza natomiast, 
że sam otrzyma zaproszenie do niebezpiecznej gry...

Dlaczego wybrałeś Kłodzko na miejsce swojej powieści?
- To miasto, z którym jestem związany rodzinnie. Z Kłodzka 

pochodzi mój tato, ja także w nim kilka lat mieszkałem. Co jakiś 
czas wracałem do Kłodzka w odwiedziny do babci i dziadka. 
Przede wszystkim jednak to miasto bardzo mi się podoba. Jego 
mroczna  sceneria  pasuje  doskonale  na  miejsce  rozgrywania 
kryminału  retro. Okazała  się,  że  jest  to  dobra  decyzja,  pod-
czas poszukania materiałów do powieści Kłodzko zaskakiwało 
mnie na każdym kroku. Okazuje się, że twierdza, miasto i żyjący 
w nim ludzie mają wiele swoich tajemnic, które mam nadzieję, 
będę odkrywać przed czytelnikami w kolejnych częściach cyklu.

Dlaczego  kryminał  retro?  Do  tej  pory  znany  byłeś 
z powieści i opowiadań z gatunku fantastyki?
- Fascynuje mnie historia, tworzenie zawiłej, ciekawej fabu-

ły,  podróżowanie wyobraźnią  po miejscach,  które mocno  się 
zmieniły. Równie ciekawa jak samo pisanie kryminału retro jest 
praca  poprzedzająca  postawienie  pierwszej  litery w  powieści. 
Szperanie w archiwach, rozmowy z ludźmi, fascynatami dane-
go miejsca, przeglądanie dokumentów, których od  lat nikt nie miał w ręku. Kilka odkryć było zaskakujących 
i spowodowało, że umieściłem je w powieści. Podam jeden przykład. W dokumentach policyjnych zgromadzo-
nych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odnalazłem pismo od znanej do dziś firmy Henkel, producenta 
proszku do prania… Persil. Na początku lat dwudziestych, dział marketingu tej firmy poprosił magistrat kłodzki 
o możliwość reklamy jego produktów na ulicach Kłodzka. Ładnie ubrane hostessy miały przechadzać się po ryn-
ku z parasolami reklamowymi z nazwą proszku do prania i ulotkami. Co ciekawe, ta kampania przeprowadzona 
została w tym czasie w tak dużych miastach jak Drezno, Hamburg czy Strasburg. Uznano jednak, że Kłodzko 
jest równie ważnym miejscem dla promocji produktu. Ten wątek, pojawia się w powieści. Myślę, ze dzięki tego 
typu smaczkom czytelnicy mogą przenieść się w czasie i zobaczyć jak wyglądało życie w Glatz blisko sto lat temu.

Gdzie można zakupić twoją książkę? Czy planujesz w Strzelinie spotkanie autorskie?
- Premiera „Glatz” wyznaczona została na 24 kwietnia. Książkę można już zakupić przedpremierowo na em-

pik.com. Będzie dostępna w dniu premiery w księgarniach w całej Polsce, także w Strzelinie. Mam nadzieję, 
że w maju będę mógł zaprosić czytelników do Strzelińskiego Ośrodka Kultury na spotkanie autorskie. Opo-
wiem o „Glatz”, pokażę ciekawe stare zdjęcia, zdradzę kilka tajemnic kłodzkiej twierdzy i warsztatu pisarza.
Myślę, że to zaskakująca i bardzo wciągająca opowieść.

 RED

Reprezentowali gminę Popisali się wiedzą
Niedawno w magistracie gościli 

uczniowie naszych szkół, repre-
zentujący gminę Strzelin w  nie-
dawnych powiatowych elimina-
cjach Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pn. ,,Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Gminę Strzelin i  PSP nr 4 reprezentował m.in. Aleksander Witkowski

Strzeliński pisarz wydaje kolejną książkę

KRYMINAŁ DOLNEGO ŚLĄSKA 
Zbliża się premiera kolejnej książki Tomasza Duszyńskiego. Tym razem strze-
liński pisarz zachęca do zakupu kryminału. W rozmowie z „Nowinami Strze-
lińskimi” autor zdradza szczegóły dotyczące książki, a także pracy nad nią.

Tomasz Duszyński (z prawej) opowiadał o swojej nowej książce 
m.in. na antenie radiowej Jedynki

Uczczą Międzynarodowy Dzień Ziemi 

Posprzątają Strzelin
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W sobotę, 6 kwietnia odbyło się ostatnie pożegnanie Ś.P. Jana Smarczewskiego, zna-
nego strzelińskiego fotografa, społecznika i wielkiego miłośnika Strzelina i ziemi strzeliń-
skiej. W tej ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina oraz liczni przyjaciele i znajomi. War-
to  przypomnieć,  że  to  właśnie 
Jan  Smarczewski  mocno  przy-
czynił  się do  rozwoju  lokalnych 
mediów.  Był  wydawcą  i  organi-
zatorem  pierwszych  niezależ-
nych gazet oraz telewizji. Sympa-
tycznego Pana Janka znali niemal 
wszyscy strzelinianie, a jego zdję-
cia ma w swoich albumach wielu 
mieszkańców ziemi strzelińskiej. 
Dzięki jego pasji powstało wiele 
ważnych  fotografii  dokumen-
tujących  zmiany  zachodzące 
w  naszym  mieście  i  regionie. 
O  zmarłym  podczas  pogrzebu 
ciepło  mówiła  burmistrz  Doro-
ta  Pawnuk,  która  przypomniała, 
że Pan Janek, pomimo złego stanu 
zdrowia, do końca swoich dni bar-
dzo interesował się życiem miasta 
i  pracą  samorządu.  W  ostatnich 
latach  na  swoim  elektrycznym 
pojeździe uczestniczył w każdym 
ważnym  miejskim  wydarzeniu, 
a wielu strzelinian zapamięta tego 
charakterystycznego,  wesołego, 
brodatego  pana,  o  zawsze  śmie-
jących się oczach. Pan Jan przeżył 
74  lata  i  spoczął  na  cmentarzu 
parafialnym przy ul. Oławskiej. Szefowa gminy Strzelin złożyła rodzinie i bliskim Jana Smar-
czewskiego kondolencje w imieniu władz miasta i gminy Strzelin, a syn zmarłego - Jan Jakub 
Smarczewski podziękował wszystkim za liczny udział w tej żałobnej ceremonii. 

RED

Pamięć  ofiar  mordu  katyń-
skiego  i  katastrofy  smoleńskiej 
uczcili  10 kwietnia m.in.  samo-

Uczcili ofiary narodowych tragedii

Kwiaty złożyła m.in. delegacja władz gminy Strzelin

Tradycyjnie zapalono 96 zniczy, za każdą z ofiar katastrofy smoleńskiej

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. uczniowie lokalnych 
szkół

rządowcy,  harcerze,  reprezen-
tanci  szkół  oraz  służb mundu-
rowych  i  lokalnych  instytucji. 

Obchody  rocznicowe 
odbyły się  tradycyjnie 
przy Pomniku Żołnie-
rza Polskiego w Strze-

linie. Po krótkim przemówieniu 
burmistrz  Doroty  Pawnuk, 
modlitwie  i  złożeniu  kwiatów, 
uczestnicy obchodów zapalili 96 
zniczy, za każdą ofiarę katastro-
fy smoleńskiej. Szefowa gminy 

odczytała pełną listę osób, które 
straciły życie w tym dramatycz-
nym zdarzeniu. Organizatorem 
strzelińskich obchodów roczni-
cowych  był  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Strzelin.

RED

Ostatnie pożegnanie

Bliskim zmarłego złożono kondolencje

O zmarłym ciepło mówiła burmistrz Dorota Pawnuk

Jan Smarczewski przeżył 74 lata

Odszedł zasłużony mieszkaniec
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WARKOCZ

Została Pani nowym sołtysem Warkocza. Proszę opo-
wiedzieć o sobie…
-  Mieszkanką  Warkocza  jestem  od  zawsze.  Mam  42  lata. 

Od  20  lata  jestem mamą  (na  pełny  etat)  niepełnosprawnego 
w stopniu znacznym Karola. Życzliwa, kompetentna, pozytyw-
nie nastawiona do życia. Moja życiowa maksyma brzmi: „Każdy 
człowiek jest dobry, tylko nie każdy jeszcze to odkrył”. 

Sytuacja  życiowa  nie  była  przeszkodą  do  tego,  aby 
obięła pani funkcję sołtysa...
- Sołectwo objęłam 14 stycznia 2019 r. Wybrana zostałam 

jednogłośnie, jako jedyny zgłoszony kandydat. Jednakże od ja-
kiegoś czasu pełniłam rolę jakby „prawej” ręki byłego sołtysa 
pana Tadeusza z uwagi na  jego problemy zdrowotne. Zaan-
gażowałam się w pracę na  rzecz wsi. Zorganizowałam wraz 
z obecną członkinią rady sołeckiej, panią Stanisławą, imprezę 
andrzejkową i mikołajkową.

Sołtys Warkocza Małgorzata Łozińska

Kameralna  uroczystość 
odbyła  się  tradycyjnie  w  sali 
ślubów Urzędu Stanu Cywil-
nego  w  Strzelinie  a  jubilaci 
i  ich  bliscy  nie  kryli  ogrom-
nego  wzruszenia.  Państwo 
Czesława i Zdzisław Nienar-
towiczowie  są  małżeństwem 
od 52 lat, a Lidia i Jerzy Pię-
kosiowie oraz Maria i Jan Su-
daccy  zawarli  związek  50  lat 
temu.  -  Złote  gody  to  nie-
zwykłe  święto,  obchodzo-
ne w naszej polskiej trady-

Nowy sołtys Warkocza o planach i pomysłach 
rozwoju wsi Chcą aktywnie działać i pozyskiwać pieniądze 
Nowym sołtysem Warkocza od  niedawna jest 
Małgorzata Łozińska. Z  przedstawicielką sołec-
twa rozmawialiśmy m.in. o planach integracji lo-
kalnej społeczności i potrzebach inwestycyjnych. 

Jako  rdzenna mieszkanka Warkocza dobrze  zna Pani 
potrzeby i problemy lokalnej społeczności. Jakie one są? 
- Nasza mała wieś  jest dość  specyficzna  i  troszkę brakuje 

u nas zintegrowania. Co do kwestii  inwestycyjnych  to wnio-
skowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Strzelinie o rewita-
lizację chodników przy drodze powiatowej w Warkoczu. Nie-
stety,  na  ten  rok  nie  było  dla  nas  funduszy. W  planach  jest 
odwodnienie  drogi  gminnej  oraz  oświetlenie  drogi  na  stację 

PKP.  Prowadzone  są  także  rozmowy  na  temat  reaktywacji 
boiska oraz sprawa przekazania drogi od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa na rzecz gminy Strzelin i w dalszej przy-
szłości jej remontu. 

Wspomniała Pani o braku integracji. Czy to oznacza, 
że jako sołtys będzie Pani kładła większy nacisk na or-
ganizację imprez sołeckich?
- Tak, ale chciałabym, żeby to nie były wyłącznie impre-

zy, a coś w rodzaju wspólnej pracy połączonej ze święto-
waniem. Zamierzamy zorganizować w najbliższym czasie 
ekopiknik, którego celem będzie sprzątanie wsi, a następ-
nie  wspólny  grill.  Przystąpiliśmy  do  programu  Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi,  aby móc  pozyskiwać  pieniądze.  Zło-
żyliśmy już wniosek do urzędu marszałkowskiego o mały 
grant w wysokości  5  tys.  zł.  Jeśli  uda  się pozyskać  środ-
ki,  zakupimy m.in. kwiaty,  aby poprawić  estetykę wioski. 
Czekamy na wyniki konkursu. Jesteśmy również w trakcie 
założenie stowarzyszenia, ale potrzebujemy minimum 15 
osób  do  jego  uruchomienia.  Utworzenie  stowarzyszenia 
pomogłoby nam pozyskiwać dodatkowe pieniądze, choć-
by z przeznaczania 1% podatku. Pomysłów i planów jest 
więcej,  ale nie  sposób wspomnieć od  razu o wszystkich. 
Będę się starała, aby moja kadencja na funkcji sołtysa była 
otwarta i bliska potrzeb mieszkańców.  

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Kolejne złote gody 18 tysięcy dni i nocy razem
Trzy małżeństwa z gminy Strzelin świętowały złote gody. Prezydenc-
kie medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła im w ostatni 
piątek burmistrz Dorota Pawnuk.

cji  szczególnie uroczyście. 
Aby  na  nie  zasłużyć  trze-
ba  wytrwać  w  jednym 
związku  małżeńskim  50 
lat,  a  więc  przeszło  18  ty-
sięcy nocy  i  dni. Przykład 
Waszego  życia  pozwala 
burzyć  wszystkie  obawy. 
Jesteście  dowodem  tego, 

że wbrew przeciwnościom 
losu przysięgi małżeńskiej 
można  dochować,  idąc 
przez  życie we 
dwoje,  wiernie 
dzieli się każdy 
sukces,  ale  też 
każdy  smutek 
i  niepowodze-

nie  -  powiedziała  burmistrz 
Dorota Pawnuk, która złoży-
ła  jubilatom  gratulacje  i  naj-

lepsze  życzenia.  Do  życzeń 
szefowej gminy dołączyły się 
przedstawicielki  strzelińskie-
go  USC,  kierownik  Narcyza 
Rataj  oraz  jej  zastępczyni 
Bogumiła  Kasaraba.  O  na-
strojową  oprawę  muzyczną 
i  wokalną  tradycyjnie  za-
dbał  Zbigniew  Stachowicz, 
który  zaśpiewał  kilka  naj-
większych  przebojów  Elvi-

sa  Presleya.  Jak  na  jubileusz 
przystało nie mogło oczywi-
ście  zabraknąć  tortu,  toastu 
za  dalszą  pomyślność  jubi-
latów  oraz  sesji  zdjęciowej. 
Redakcja  „Nowin  Strzeliń-
skich”  życzy  szacownym 
jubilatom  kolejnych  okrą-
głych jubileuszy oraz zdrowia 
i szczęścia w życiu osobistym.

RED



Nr 5(57) 17 kwietnia 2019

7

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Gęsińca chętnie i aktyw-
nie promuje gminę oraz 

swoją działalność. W ostat-
nią sobotę członkowie koła 
przygotowali we wrocław-

skim Centrum Handlowym 
Auchan dobrze zaopatrzone 
stoisko, na którym można 

było zakupić piękne ozdoby 
świąteczne oraz pyszne 

ciasta i wędliny. W gęsiniec-
kim kole, pod kierunkiem 
Zbigniewa Stachowskiego, 
prężnie działa schola „Gęsi-
nieckie Nutki” oraz „Husy-
nianki”. Te dwa zespoły dały 
krótkie koncerty i przycią-

gnęły uwagę wielu klientów 
galerii. Warto podkreślić, 

że w wydarzeniu wzięło też 
udział drugie koło z ziemi 
strzelińskiej - KGW Borów. 
Imprezę zorganizowano w 
ramach cyklicznego przed-

sięwzięcia pn. „Stoły Wielka-
nocne”, a jednym z organiza-
torów była Powiatowa Rada 
KGW Powiatu Strzelińskiego.

RED

Stoisko KGW Gęsiniec

W galerii wystąpiły m.in.  „Gęsinieckie Nutki”Na stoisku naszego koła były ozdoby, ciasta i wędliny

W ostatnim czasie w Górcu zaszło wiele zmian. Po stycz-
niowych wyborach sołeckich na funkcję sołtysa za Elżbie-
tę Błasiak mieszkańcy wybrali Tomasza Niewierzę. Ten 
następnego dnia zrezygnował z posady i w Górcu ponow-
nie musiały odbyć się wybory sołeckie. Czy te zawirowa-
nia było powodem, że zdecydował się Pan kandydować?
- Nie planowałem ubiegania  się o  funkcję  sołtysa.  Starto-

wałem w ubiegłym roku w wyborach samorządowych, ale nie 
udało mi się dostać do Rady Miejskiej Strzelina. Pomyślałem, 
że jest to odpowiedni moment, aby zwolnić i odpocząć, gdyż 
od wielu lat aktywnie działałem. Gdy na styczniowych wybo-
rach sołeckich padła propozycja mojej kandydatury na sołty-
sa, odmówiłem. Po rezygnacji z funkcji pana Tomasza część 
osób nakłaniało mnie, żebym się zdecydował na kandydowa-
nie. Dobro wioski leży mi na sercu. Poszedłem na kolejny ter-
min wyborów sołeckich. Gdy zobaczyłem, że nie ma innego 
kandydata zdecydowałem się na objęcie tej funkcji.

Przez wiele lat działał Pan społecznie i pracował w Ra-
dzie Miejskiej Strzelina. Skąd więc Pana obawy przed ob-
jęciem funkcji sołtysa?

Kilka miesięcy i trzy zmiany na stanowisku sołtysa Sołtys o bolączkach w Górcu 
W  Górcu na  funkcji sołtysa zmieniły się w  krót-
kim czasie trzy osoby. O zawirowaniach, pilnych 
inwestycjach i  życiu prywatnym rozmawialiśmy 
z obecnym sołtysem Kazimierzem Cyganem.

- To nie była kwestia obaw, gdyż od  lat działam w środo-
wisku samorządowym. Sprawy z tym związane są mi bliskie. 
Co prawda obowiązki sołtysa nieco się różnią od obowiązków 
radnego, ale moje doświadczenie pozwoli mi szybko odnaleźć 
się w tej roli. Początkowo nie chciałem pełnić funkcji sołtysa, 
tak jak wcześniej wspominałem, gdyż zamierzałem odpocząć. 
Mam 65  lat, więc niedługo chciałbym przejść na emeryturę. 
Kadencja sołtysa trwa pięć lat. Na pewno w kolejnych wybo-
rach sołeckich nie będę już startował. Nie oznacza to jednak, 
że w obecnej kadencji nie będę aktywnym sołtysem. 

Wspomniał  Pan  o  swojej  działalności  samorządowej. 
Część  czytelników  może  Pana  znać  właśnie  z  pracy 
w Radzie Miejskiej Strzelina...
- Tak. W radzie miejskiej zasiadałem przez dwie kadencje. Byłem 

również w radzie za czasów poprzedniego systemu politycznego. 
 
Czym zajmuje się Pan w życiu prywatnym? 
- Od 1991 roku prowadzę sklep spożywczy w Ludowie Pol-

skim. Posiadam również gospodarstwo rolne. Ze względów oso-
bistych nie byłem w stanie uprawiać dłużej ziemi i ją wydzierżawi-
łem. Obecnie sporo czasu poświęcam na remont starego domu, 
w którym się wychowałem. Mam trójkę dorosłych dzieci (dwóch 
synów i córkę). W czasie wolnym lubię czytać opracowania bu-
dowlane, technologiczne oraz oglądać sportowe wydarzenia. 

Wróćmy do spraw sołeckich. Jakie inwestycje są prio-
rytetowe dla mieszkańców Górca?
-  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  najbardziej  trapiące  zadania 

będą  trudne do zrealizowania. 
Bolączką jest fatalny stan dro-
gi powiatowej, którą degradują 
głównie  samochody  ciężaro-
we.  Kolejną  kwestią  jest  bu-
dowa chodnika. Kilka lat temu 
wykonano  chodnik  po  jednej 
stronie wioski. Jesteśmy z tego 
powodu zadowoleni, ale chod-
nik po obu stronach drogi był-
by  rozwiązaniem  bezpieczniejszym  i  wpływającym  znacznie 
na estetykę Górca. Liczymy, że uda się w przyszłości zrealizo-
wać taką inwestycję. 

Czy są jeszcze jakieś zadania, które chcielibyście, aby 
zostały wykonane?
- Tak. Mamy problem ze stanem wody w rzece małej Ślęży. 

Okoliczna firma pompuje z niej wodę, co powoduje, że rze-
ka jest praktycznie sucha. Cierpią na tym rolnicy, którzy mają 
w pobliżu pola. Musimy rozwiązać ten problem. Kolejną kwe-
stią  jest  gazociąg. W  2017  r.  zebrałem  od mieszkańców  70 
deklaracji podłączenia do sieci gazowej. Złożyliśmy wniosek 
do gminy, zaś strzeliński magistrat do firmy gazowej. Otrzy-
maliśmy odpowiedź od firmy, że instalacja gazowa dla Górca 
nie jest opłacalna. Bardzo mnie dziwi takie podejście. Z jednej 
strony państwo wdraża programy związane z czystym powie-
trzem, a państwowa firma nie zamierza budować gazociągu, 
który jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Sołtys Górca Kazimierz Cygan

Promowali gminę na wrocławskich Bielanach

GÓRZEC

CIASTA, WĘDLINY I PIĘKNE OZDOBY
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W  niedzielę  palmową,  14 
kwietnia na strzelińskim Rynku 
odbyła  się  szósta  edycja  Jar-
marku Wielkanocnego „Przed-
smak  Świąt”.  Organizatorem 
wydarzenia  był  Strzeliński 
Ośrodek  Kultury  i  Burmistrz 
Miasta  i Gminy  Strzelin. Wo-
kół  wieży  ratuszowej  uloko-
wano stoiska lokalnych i przy-

Kolejna edycja jarmarku wielkanocnego za nami

Najwyższa palma mierzyła 16 metrów
Stoiska z asortymen-
tem nawiązującym 
do świąt wielkanoc-
nych, darmowy żurek, 
zabawy, konkursy  - 
tak w skrócie można 
opisać kolejną edycję 
Jarmarku Wielkanoc-
nego „Przedsmak 
Świąt”.  Podczas tego-
rocznej edycji konkur-
su „Największa palma 
wielkanocna” padł 
rekord. Mieszkańcy 
Trześni stworzyli 
palmę, która mierzyła 
aż 16 metrów. 

jezdnych  wystawców.  Swoje 
wyroby  prezentowali  produ-
cenci,  rękodzielnicy,  stowarzy-
szenia, a także koła gospodyń 
wiejskich. Mieszkańcy tłumnie 
odwiedzali  stoiska  i  chętnie 
robili  przedświąteczne  zaku-
py.  Wybór  był  bardzo  duży, 
na  stoiskach znalazło  się  spo-
ro  różnych  artykułów  (ciasta, 
ozdoby, pisanki, palmy, miody, 
sery, mięsa, zabawki). Dopisała 
również pogoda, choć progno-
zy synoptyków kilka dni przed 
jarmarkiem nie napawały opty-
mizmem.  Oficjalna  część  jar-
marku rozpoczęła się od prze-
mówienia  burmistrz  Strzelina 
Doroty Pawnuk,  która  złożyła 
wszystkim  zebranym  życzenia 
świąteczne. Następnie dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
Dariusz Stępień ogłosił wyniki 
konkursu  na  największą  pal-
mę wielkanocną. W  tym  roku 
zwycięzcami  konkursu  zostali 
mieszkańcy  Trześni,  których 
palma  sięgała  aż  16  metrów. 
To  najwyższa  palma  w  histo-
rii  organizacji  tego  konkursu. 
Palma  została  przymocowana 
do  ściany  wieży  ratuszowej, 

a  do  jej  ustawienia  potrzebna 
była  wysoka  drabina. Niestety, 
podczas  próby    zamontowa-
nia  część  palmy  złamała  się. 
Nie  miało  to  jednak  wpływu 
na  konkurs.  Za  zwycięstwo 
mieszkańcy  Trześni  otrzyma-
li  700  zł.  Pozostałym  sołec-
twom  (palmy  zaprezentowały: 
Szczawin,  Szczodrowice,  Biały 
Kościół,  Bierzyn,  Pławna)  or-
ganizator przyznał wyróżnienia, 
nagrody po 300 zł. W drugim 
konkursie  pn.„Palma  recyklin-
gowa” wzięło udział  sześcioro 
dzieci. Najmłodsi przy wykony-
waniu palm używali m.in.  kor-
ków, plastikowych  rurek, gazet 
itp. Ich dzieła prezentowały się 
bardzo okazale. Każdy uczest-
nik  konkursu  otrzymał  nagro-
dę, a były to m.in. gry edukacyj-
ne i zabawki. Podczas jarmarku 
odbył się także konkurs „Wiel-
kanocny  mazurek”,  który  wy-
grała Katarzyna Cedzidło. 

***
W programie jarmarku zna-

lazło się również dużo innych 
atrakcji. Najmłodsi mieli  oka-
zję  na  przejażdżkę  kucykiem, 
zrobienie  zdjęć  zwierzętom 

w zagrodzie. Dodatkowo dzie-
ci  uczestniczyły,  w  przygoto-
wanej  przez  animatora  Strze-
lińskiego  Ośrodka  Kultury, 
zabawie pn. „W poszukiwaniu 
czekoladowych  jajeczek”. Cie-
szyła się ona tak dużym zainte-
resowaniem, że kilkukrotnie ją 
powtarzano.  To  nie  wszystko. 
Dzieci wspólnie  zdobiły  rów-
nież  „Strzelińską  Megapisan-
kę”. Ponadto każdy uczestnik 
jarmarku mógł wpisać życze-
nia  na  specjalne  przygoto-

waną  kartkę  świąteczną. Dla 
spragnionych  przygotowano 
żur  z  kuchni  polowej.  Sym-
patycznym  akcentem  była 
wizyta zajączka  i kurczaczka, 
którzy  rozdawali  słodkości 
i  chętnie  pozowali  do  pa-
miątkowych zdjęć. Nowością 
podczas  jarmarku  była  akcja 
„Strzeliński  kosz  obfitości”, 
którego  celem  jest  zbiórka 
artykułów  żywnościowych 
dla potrzebujących. Nad bez-
pieczeństwem  uczestników 

jarmarku  czuwali  policjanci, 
strażnicy  miejscy  oraz  dru-
howie  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  z Kuropatnika. Po-
moc przy organizacji imprezy 
zapewnili  również  Centrum 
Usług Komunalnych  i Tech-
nicznych  w  Strzelinie  oraz 
sponsor  firma  Dirks  z Woj-
kowic. Dyrektor Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury Dariusz 
Stępień dziękuje  za  zaintere-
sowanie  jarmarkiem  i  liczne 
przybycie. 

Jakub Olejnik

Ekologiczne palmy zostały wykonane przez dzieci m.in. z plastikowych korków i rurek

Niektóre palmy zgłoszone na konkurs były tak długie, że niosło je kilka osób

Nie po raz pierwszy podczas jarmarku dostępna była zagroda ze 
zwierzętami

Montaż palm nie był łatwym zadaniemMiłym akcentem tegorocznego jarmarku była wizyta zajączka i 
kurczaczka, którzy rozdawali słodkości Dzieci chętnie zdobiły Strzelińską Megapisankę

Słoneczna pogoda sprawiała, że jarmark licznie odwiedzały rodziny z dziećmi

Zgodnie z tradycją podczas jarmarku nie zabrakło darmowego 
żurku. Pierwsze porcje do misek rozlała burmistrz Strzelina Dorota 
Pawnuk

Stoisko z balonami wypełnionymi helem zawsze wzbudza spore zainteresowanie najmłodszych
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Święta Wielkanocne  już za pa-
sem. W większości domów trwa-
ją  intensywne  przygotowania. 
Na  świątecznym  stole  zgodnie 
z tradycją nie może zabraknąć jaj, 
kiełbasy  i  żurku.  Jedna  z  człon-
kiń  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
w Szczawinie podzieliła  się  z na-
szymi  czytelnikami  przepisem 
na  domowy  chleb  na  zakwasie. 
-  Przepis  pochodzi  z  mojego 
rodzinnego  domu  –  zaczyna 
Eleonora  Surówka.  -  Jak  byłam 
dzieckiem  zawsze  pomaga-
łam  mamie  przy  pieczeniu 
chleba. Robiliśmy go w każdą 
sobotę.  Ciasto  formowaliśmy 
w  specjalnych  koszyczkach. 
Piekliśmy  chleby  w  dużym 
piecu (podobnym do tych, któ-
re  są  w  pizzeriach).  Jedliśmy 
je  przez  cały  tydzień  –  dodaje. 
Obecnie  pani  Eleonora  piecze 
chleb  w  piekarniku  raz  na  jakiś 
czas.  -  Tradycyjnie  robię  go 
na święta. Ponadto często gości 
na  stole podczas  różnych uro-
czystości rodzinnych,  jak ślub, 
chrzest itp. - opowiada. Przyrzą-
dzenie chleba nie  jest skompliko-
wane, a gospodyni krok po kroku 
wytłumaczyła jak należy go upiec. 

Składniki:
*2 szklanki mąki żytniej
*3/4 szklanki zakwasu
*2 dkg drożdży
*3 szklanki letniej wody

Członkini KGW ze Szczawina podaje ciekawy przepis 

Świąteczny chleb domowej roboty
Eleonora Surówka z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczawinie podzieliła 
się z naszymi czytelnikami przepisem na domowy chleb na zakwasie. 
Gospodyni piecze go na każde święta i poleca jego przygotowanie. 

*1 łyżeczka cukru
* 1,5 łyżeczki soli
*1 kg mąki pszennej
*1 szklankę letniej wody

Sposób przygotowania:
Z  powyższych  składników 

przygotowujemy  zaczyn.  Do mi-
ski  wsypujemy  mąkę  żytnią,  cu-
kier,  sól,  pokruszone  drożdże. 
Wlewamy 3 szklanki letniej wody, 
a  następnie  mieszamy  drewnia-
ną łyżką przez około pięć minut. 
W  dalszej  kolejności  przykrywa-
my  miskę  z  zaczynem  ścierecz-
ką  i  zostawiamy  na  2  godziny. 
Po  upływie  tego  czasu  do  miski 
z  zaczynem dodajemy 1 kg mąki 
pszennej  i  dolewamy  1  szklankę 
letniej wody. Następnie przystępu-
jemy do ręcznego wyrabiania cia-
sta. Ugniatamy tak długo, aż ciasto 
nie będzie kleiło  się do  ręki.  Jeśli 

jest  gęste  można  dodawać  wody 
lub mąki jeśli zbyt klejące. Robimy 
to na wyczucie. Wyrobione ciasto 
powinno  mieć  dużo  pęcherzy-
ków  powietrza.  Następnie  przy-
gotowujemy  dwie  foremki  tzw. 
keksówki. Smarujemy je oliwą lub 
margaryną, a następnie wkładamy 
do nich ciasto i przykrywamy ście-
reczką na 15 minut. W kolejnym 
kroku  włączamy  piekarnik,  któ-
ry  nastawiamy  na  200°C.  Ciasto 
wkładamy do rozgrzanego piekar-
nika. Przed jego włożeniem warto 
posmarować górę ciasta mlekiem, 
co  sprawi,  że  skorupka  chleba 
po  wyciągnięciu  będzie  chrupka 
i  różowa. Chleb  piecze  się  1  go-
dzinę. Po wyjęciu należy lekko po-
smarować górę ciasta wodą, wyjąć 
z foremki i położyć chleb na krat-
kę, aby wystygło. Smacznego.

Jakub Olejnik

Domowy chleb na zakwasie z przepisu Eleonory Surówki (na zdjęciu druga z lewej strony) można 
było kupić podczas strzelińskiego jarmarku wielkanocnego na stoisku KGW ze Szczawina

Kolejna edycja jarmarku wielkanocnego za nami

Najwyższa palma mierzyła 16 metrów

Ekologiczne palmy zostały wykonane przez dzieci m.in. z plastikowych korków i rurek

Niektóre palmy zgłoszone na konkurs były tak długie, że niosło je kilka osób

Nie po raz pierwszy podczas jarmarku dostępna była zagroda ze 
zwierzętami Najdłuższą palmę przygotowali mieszkańcy Trześni, a do jej postawienia potrzebna była duża drabina

Montaż palm nie był łatwym zadaniem
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W niedzielę, 7 kwietnia w naszym mieście odbył się 
IX Finał Akcji Pola Nadziei, zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Hospicjum Domowego „Nadzieja”. Tym 
razem uzbierano ponad 11 tysięcy złotych, a pieniądze 
będą  przeznaczone  na  pomoc  ciężko  chorym miesz-
kańcom powiatu strzelińskiego. W ramach finału od-
był  się  m.in.  tradycyjny  żonkilowy marsz  oraz  część 
artystyczna  w  Parku  Miejskim  im.  Armii  Krajowej. 
Barwną  kolumnę  marszową  poprowadziła  Strzelińska 
Orkiestra Dęta, a o bezpieczeństwo maszerujących za-
dbali strzelińscy policjanci. Na scenie pojawiły się m.in. 
nasze  przedszkolaki  oraz  uczniowie  lokalnych  szkół. 
Do dyspozycji małych uczestników finału były zamki 
dmuchane, a każdy mógł nabyć los i poszukać szczęścia 
w loterii fantowej. Liczni młodzi wolontariusze kwesto-
wali  już od soboty, zbierając pieniądze w wielu punk-
tach miasta. Elementem finału były też tradycyjne biegi 
charytatywne  i marsz nordic walking, które przygoto-
wało  Strzelińskie  Centrum  Sportowo  -  Edukacyjne. 
Organizatorów akcji tradycyjnie wsparły lokalne szkoły, 
instytucje i sponsorzy, a burmistrz Dorota Pawnuk ob-
jęła finał swoim patronatem. Warto podkreślić, że przez 9 lat działania stowarzyszenie, którego 
prezesem jest Wanda Łużna, zebrało prawie pół miliona złotych i pomogło ponad 600 osobom.

RED

Działają już dziewięć lat Pomogli wielu potrzebującym

Podczas finału kwestowali liczni m.in. wolontariusze

 Jedną z atrakcji była loteria fantowa

W finale uczestniczyli m.in. nasi samorządowcy

Piękny występ dały dzieci z Przedszkola Miejskiego „Kolorowa Kraina” W marszu żonkilowym licznie uczestniczyła młodzież z naszych szkół

W niedzielę, 7 kwietnia w Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyły się  
kolejne edycje targów żywności i rękodzieła oraz "wiosennego sza-
fowania". Na licznych stoiskach można się było zaopatrzyć m.in. w 
miody z pasiek lokalnych pszczelarzy oraz inne produkty tutejszych 
wytwórców. W  ramach  „wiosennego  szafowania”  były  do  nabycia 
m.in.  ubrania  oraz  zabawki.  SOK  odwiedziło  wielu  mieszkańców 
miasta i gminy Strzelin, a sporo z nich zrobiło zaopatrzenie na nad-
chodzące święta. Targi przygotowało KGW Gościęcice ze Strzeliń-
skim Ośrodkiem Kultury.

RED

Szafowanie i targi

Na stoisku Pani Malinowskiej można było kupić pyszne miody

Na targach można było nabyć m.in. oryginalne mydełka

 Na stoiskach wiosennego szafowania dominowały zabawki i ubrania
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Pierwsza  edycja  imprezy 
odbyła  się  w  listopadzie 
ubiegłego  roku.  Wówczas 
zebrano  4  tysiące  zł.  Tym 
razem  załoga  pizzerii  Bie-
siadowo  wspólnie  z  wo-
lontariuszami  Stowarzy-
szenia  „Gramy  o  życie” 
oraz  radnym  Rady  Miej-
skiej  Strzelina  Damianem 
Serwickim  zaplanowała 
dwudniowe  wydarzenie 
6-7 kwietnia. Organiza-
torzy przewidzieli liczne 
atrakcje. Oprócz loterii, 
w  której  do  wygrania 
było  mnóstwo  książek, 
płyt i pluszaków, można 
było  również  licytować 
atrakcyjne fanty  i wziąć 
udział  w  karaoke.  Wy-
darzenie,  które  prowa-
dzili Łukasz Krzysztof-
czyk i Damian Serwicki, 
cieszyło się sporym za-
interesowaniem.  Przy-
byli chętnie brali udział 
w  licytacjach,  w  któ-
rych  do  zdobycia  były 
m.in.  bony  do  fryzjera, 
kosmetyczki,  jubilera, 

kwiaciarni,  butiku,  gadże-
ty  Strzelińskiego  Ośrod-
ka  Kultury,  wejściówki 
do kina, teatru i rękodzieło. 
Ludzi  dobrego  serca  nie 
zabrakło.  Niektóre  przed-
mioty zostały sprzedane za 
kilkaset  złotych.  Licznik, 
na którym co chwile zmie-
niała  się  zebrana  kwota 
ostatecznie  zatrzymał  się 
na 5126,86 zł. Pieniądze tra-
fią na konto podopiecznych 
Stowarzyszenia  „Gramy 
o życie”. Dwudniowa akcja 
obfitowała w mnóstwo śpie-
wu, zabawy i chęci niesienia 
pomocy.  Był  także  wzru-
szający moment, w którym 
niektórym osobom zakręci-
ła  się w oku  łezka. Łukasz 
Krzysztofczyk  publicznie 
poinformował, że zamierza 
zrezygnować  z  funkcji  pre-
zesa  Stowarzyszenia  „Gra-
my  o  życie”.  Nie  oznacza 
to  jednak,  że  nie  będzie 
działał  w  stowarzyszeniu. 
Zapewnił,  że  nadal  będzie 
wolontariuszem  i  czynnie 
będzie wspierał każdą akcję. 

Jakub Olejnik

TERMINY

Zagrali i pobili rekord Druga edycja akcji 
charytatywnej „Gra-

my o życie z Biesiado-
wo” przyniosła nie-
spodziewany efekt.  
Podczas akcji udało 

się zebrać 5126, 86 zł 
i pobito ubiegłorocz-

ny rekord. 

Prezes Stowarzyszenia „Gramy o życie” Łukasz Krzysztofczyk był jednym z prowadzących imprezę

W loterii fantowej można było wygrać m.in ksiązki, pluszaki i płyty

Licytacje, zwłaszcza pudełek z nieznaną zawartością, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

 Jedną z osób, które wzięły udział 
w karaoke była 

Eliza Nowicka
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Tegorocznymi  laureatka-
mi  prestiżowego  konkursu 
zDolny  Ślązaczek  z  zakresu 
języka  polskiego  są  uczen-
nice  klasy  8b:  Gabrysia  Jas 
(dwukrotna  laureatka  -  tak-
że  ubiegłorocznej  edycji) 
oraz Kasia Nowacka  (w po-
przedniej edycji była finalist-
ką).  W  zDolnym  Ślązaczku 
uczniowie PSP nr 5 w Strze-
linie  już  czterokrotnie  osią-
gnęli tytuł laureata. Gabrysia 
Jas zajęła też I miejsce w Po-

Pod koniec marca w Przedszkolu Miejskim „Kolorowa Kra-
ina” odbyła się piąta edycja wewnątrz przedszkolnego pokazu 
talentów. Koordynatorami festiwalu były nauczycielki Wioletta 
Nowik, Dorota Ślusarek, Urszula Prucnal oraz Agnieszka Pod-
gajna. Natomiast w  jury zasiadły: dyrektor Agata Gieża, Ewa 
Różańska, a także Urszula Prucnal. Był to dzień pełen radości 
i wspaniałych przeżyć. Dzieci przezwyciężały  strach, nieśmia-
łość  i  za  to  już  należały  się  im  gorące  brawa.  Prezentowały 
zdolności wokalne,  taneczne,  recytatorskie,  akrobatyczne oraz 
plastyczne. Było dużo uśmiechu, zabawy, oklasków. Na koniec 
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a niektórzy z nich za-
kwalifikowali  się do kolejnego etapu „Festiwalu Talentów Po-
wiatowych”, który odbędzie się we wtorek, 21 maja. 

RED

Przedszkolaki zaprezentowały m.in zdolności taneczne

Marzec  był  bardzo  in-
tensywny  w  życiu  strze-
lińskiej  szkoły  muzycznej. 
Uczniowie  rozpoczęli  go 
uczestnicząc  w  warsztatach 
gitarowych,  które  odbyły 
się  w  ramach  V Milickiego 
Festiwalu  „Gitarton”.  Wy-
jazd  odbył  się  we  współ-
pracy  ze  Szkołą  Muzyczną 
w  Witowicach.  Kolejnym 
ważnym wydarzeniem w ży-
ciu szkoły było wyróżnienie 
ucznia  z  klasy  fortepianu 
Izabeli  Dulińskiej  –  Bol-
sewicz,  który  został  lau-
reatem  III  miejsca  w  XII 
Ogólnopolskim  Konkursie 
„Mały  czy  duży  wirtuoz?” 
w Warszawie. To już kolejny 
sukces  na  koncie  naszego 
zdolnego, młodego pianisty  
Macieja Buczyńskiego.
W połowie marca nauczy-

ciele  zorganizowali  wyjazd 
do Narodowego Forum Mu-
zyki we Wrocławiu. Ucznio-
wie  mieli  okazję  wysłuchać 
m.in.  IV  Symfonii  e  -  moll 
Johannesa  Brahmsa,  zapre-
zentowanej  przez  wrocław-
ską orkiestrę Filharmonii. 
We wtorek, 19 marca od-

był  się  ogólnopolski  test 
z kształcenia słuchu i audy-
cji muzycznych dla uczniów 
klas  programowo  najwyż-
szych  we  wszystkich  szko-
łach  muzycznych  I  stop-
nia  na  terenie  kraju.  Pracy 
uczniów przyglądała się ko-
misja zewnętrzna powołana 
przez  Centrum  Edukacji 
Artystycznej. Na wyniki  te-
stu trzeba jeszcze poczekać, 

Maja Humelt zajęła I miejsce podczas 
I Dolnośląskiego Konkursu Gitarowego 
„O miedzianą strunę”

 Maciej Buczyński zdobył III miejsce 
na XII Ogólnopolskim Konkursie „Mały 
czy duży wirtuoz?” w Warszawie

Uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelinie brali niedawno udział w warsztatach chóralnych

Bogata lista osiągnięć Sukcesy uczniów „Piątki”
Nauczyciele Publicz-
nej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. 
Bolka I Świdnickiego 
w Strzelinie dbają  
o wszechstronny 
rozwój uczniów. 
Owocami tych sta-
rań są sukcesy dzieci 
w konkursach o róż-
nej tematyce. 

wiatowym  Konkursie  Przy-
rodniczym w kategorii szkół 
podstawowych  i  gimnazjów, 
organizowanego  przez  LO 
w Strzelinie. Anna Tolksdorf  
z kl. 6c po raz drugi zdobyła 
laur  zwycięzcy  w  Powiato-
wym Konkursie Mitologicz-
nym w przedziale klas V i VI, 
a Marysia  Kruk  z  7b  zajęła 
II  miejsce  wśród  uczniów 
klas VII  i  VIII. W  „Piątce” 
mają  również  „Mistrzów 
Pióra”,  którzy  znaleźli  się 
w  gronie  laureatów  Powia-
towego  Konkursu  Literac-
kiego  szkół  podstawowych 
i  gimnazjów.  Są  to:  Jakub 
Maras  z  8b  i  Sara  Sikora 
z  3a  (oddział  gimnazjalny). 
Po wawrzyn zwycięstwa  się-
gnęli  uczestnicy  powiato-
wego  etapu  Dolnośląskiego 
Konkursu  Recytatorskiego: 
Dąbrówka  Kruk  z  4d  – 
I miejsce w recytacji, Paulin-
ka Fidzińska z 8c – I miejsce  

w  recytacji,  Zuzia  Charęza 
z 3a (gimnazjalnej) – I miej-
sce w poezji śpiewanej, Wik-
toria  Grajdek  z  6c  i  Ania 
Tolksdorf   z  6c  – wyróżnie-
nia. Według  takiego samego 
scenariusza  przebiegał  etap 
powiatowy  Dolnośląskiego 
Konkursu  Recytatorskie-
go  „Pegazik”  dla  klas  VII 
– VIII  i  gimnazjalnych: Zu-
zia  Charęza  z  3a  (gimn.)  – 
I miejsce,  Lena Wlazłowska 
z 7a – III miejsce, Sara Siko-
ra z 3a (gimn.) i Paulinka Fi-
dzińska  z  8c  – wyróżnienia. 
Z  zadaniami  Powiatowego 
Konkursu  Matematyczne-
go  zmierzyły  się  najtęższe 
umysły. Oto wyniki uczniów 
PSP nr 5 w Strzelinie: I miej-
sce  –  Gabrysia  Jas  z  8b,  II 
miejsce - Marysia Kruk z 7b, 
Maja  Jas  z  6c, Łukasz Kon-
sencjusz  z  5d  oraz Mateusz 
Walków  z  4e.  Najpiękniej 
w  całym  województwie 

mówi  i  pisze  uczennica  kla-
sy  3a  Marta  Kuriata,  która 
zwyciężyła  w  Dolnośląskim 
Konkursie  Polonistycznym 
„Poprawnie  mówię,  pięknie 
piszę”. W Powiatowym Kon-
kursie  Wiedzy  Pożarniczej 
Bernard Paszkowski z 8c był 
drugi,  a Wiktor Budny  a  5d 
czwarty. Błażej Łuczak z kl. 
8b  zajął  III  miejsce  w  Po-
wiatowym Konkursie Języka 
Angielskiego.  Aż  dziesięciu 
uczniów  zakwalifikowało 
się do etapu wojewódzkiego 
VIII  Otwartych  Mistrzostw 
Dolnego  Śląska  w  SUDO-
KU.  W  konkursie  udział 
wzięli:  Gabrysia  Haratyk, 
i Wiktoria Obrocka z 2c, Ola 
Zawierucha  z  2d,  Wiktor 
Markowski  i  Wojciech  Wo-
roniecki  z  3a, Michał  Hew-
ka i Max Zając z 5d, Kajetan 
Kagankiewicz  z 6a, Maja  Jas 
z 6c i Dawid Smoliński z 8a. 

RED

W każdym drzemał talent

Kolejne wyróżnienia i trofea uczniów strzelińskiej szkoły muzycznej 

Warsztaty gitarowe, wokalne i konkursy 
Ostatnie tygodnie obfitowały w kilka sukcesów i ważnych wydarzeń Samorządowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Strzelinie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i zdobywali wyróżnienia w konkursach.

ale wierzymy, że zadania nie 
sprawiły trudności uczniom.  
Kolejnym  ważnym  wyda-
rzeniem  w  życiu  szkoły 
muzycznej  był  I  Dolno-
śląski  Konkurs  Gitarowy 
„O miedzianą strunę”, któ-
ry  odbył  się  pod  koniec 
marca  w  Legnicy.  Strze-
lińską  szkołę  reprezen-
towało  trzech  młodych 
gitarzystów.  Uczniowie 
z  klasy  Adama  Ciećki  zo-
stali  laureatami  tych  zma-
gań  (Maja  Humelt  zajęła 
I miejsce, Igor Szałajko III 
miejsce w grupie I). Uczen-

nica  klasy  Łukasza  Figiela, 
Agata  Kazimierowicz  rów-
nież  została  laureatką  kon-
kursu  i  zajęła  III  miejsce  
w grupie II.
W poniedziałek, 1 kwiet-

nia  chór  szkolny  Can-
to  Veloce  brał  udział 
w  warsztatach  wokalnych. 
Umiejętności  prawidłowej 
emisji  głosu chórzyści  roz-
wijali pod kierunkiem Darii 
Stachowicz.  Prowadząca 
jest  absolwentką  Akademii 
Muzycznej  im.  K.  Lipiń-
skiego  na  kierunku  śpiew 
solowy  oraz  dyrygentura 
chóralna.  Występuje  jako 
solistka w  recitalach  na  te-
renie  Polski,  prowadzi 
również  działalność  pe-
dagogiczną  podczas  lekcji 
indywidualnych.  Pracowała 
również jako śpiewak chóru 
Narodowego Forum Muzy-
ki,  obecnie  współpracuje 
jako emisjonistka z chórem 
INSIEME  Kobierzyckie-
go  Ośrodka  Kultury.  Pod-
czas  warsztatów  uczniowie 
dużą  wagę  przywiązywali 
do  pracy  z  całym  ciałem. 
Prowadząca  angażowała 
chórzystów w tworzenie in-
terpretacji  utworów,  które 
śpiewają podczas prób.
Na  koniec  warto  wspo-

mnieć,  że  niedługo  Samo-
rządowa  Szkoła  Muzyczna 
I Stopnia w Strzelinie rusza 
z  rekrutacją.  Zachęcamy 
do śledzenie szkolnej strony 
i profilu na facebooku.

RED
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2 kwietnia na całym świecie obchodzony był Międzyna-
rodowy Dzień Książki Dla Dzieci. W tym dniu biblioteka 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  4 w  Strzelinie  zachę-
cała  uczniów  do  wzięcia  udziału  w  zabawie  pod  nazwą 
„Życzenia dla książki”. Uczniowie mogli napisać, na przy-
gotowanej wcześniej  przez  panie  bibliotekarki  ogromnej 
laurce, życzenia dla książek z okazji ich święta  lub ozdo-
bić  laurkę  pięknym  rysunkiem.  Zaproponowano  także 
akcję  „Półka  bookcrossingowa”.  Bookcrossing  to  ruch, 
który powstał, żeby „uwalniać” książki. Szkolna bibliote-
ka w  tym  roku po  raz pierwszy  stworzyła  specjalną pół-
kę  bookcrossingową,  na  której  nauczyciele  i  uczniowie 
mogą dla siebie wzajemnie zostawiać przeczytane książki, 
a wziąć w zamian inne. Każdy mógł się także przebrać za 
ulubioną postać książkową lub na kolorowo, aby zaakcen-
tować  ten dzień. W bibliotece  został  również ogłoszony 
konkurs „Selfie z książką”. Warunkiem udziału w nim jest 
wykonanie zdjęcia – selfie – z czytaną książką i przesłanie 
jednej fotografii na adres meilowy: martha007-28@o2.pl. 
Konkurs potrwa do 15 maja 2019 r. 

RED

Uczniowie na wielkiej laurce pisali życzenia dla książek z okazji ich święta

Piotr  Michnik  i  Mateusz 
Cerulewicz  to  uczniowie 
trzeciej  klasy  Gimnazjum 
Dwujęzycznego  w  Strzeli-
nie.  Piotr  interesuje  się  krę-
ceniem  filmów,  zaś  Mateusz 
tworzeniem muzyki. Chłopcy 
wpadli  niedawno  na  pomysł 
nakręcenia  filmu  promocyj-
nego naszego miasta. – Pew-
nego  dnia  stwierdziliśmy, 
że  chcielibyśmy  zrobić 
coś  razem  –  zaczyna  Piotr 
Michnik.  -  Mieliśmy  róż-
ne  pomysły.  Początkowo 
chcieliśmy  nakręcić  film 
fabularny  o  jakiejś  cieka-
wej tematyce, ale ze wzglę-
du,  że  przed  nami  egza-

Piotr Michnik (z prawej) i Mateusz Cerulewicz nagrali film promocyjny Strzelina

Ożywienie  w  bibliotece, 
to  nie  tylko  sprawa  wiosny, 
ale pobudzonej wiosną dzie-
cięcej  aktywności.  Każde-
go  dnia  przychodzą  do  nas 
dzieciaki nie tylko po to, aby 
wypożyczyć  książki  lub  sko-
rzystać  z  internetu,  ale  lubią 
spędzać  czas  w  miejscu  dla 
nich  przyjaznym,  gwaran-
tującym  pożyteczne  dla  ich 
rozwoju zajęcia, ale też dobrą 
zabawę.    Panie  bibliotekarki 
zawsze  mają  jakieś  ciekawe 
pomysły  na  atrakcyjne  wy-
pełnienie  im  czasu.  Popular-
ną, zawsze inspirującą formą 
zajęć  są  interdyscyplinarne 
warsztaty  plastyczne,  tudzież 
zabawy  literackie  polegające 
na  wspólnym  czytaniu,  zga-
dywankach czy kalamburach. 
Dla urozmaicenia wprowadza 
się  działania  teatralne  i  inne 
formy wyzwalające ekspresję, 
no a w przerwach tych zajęć 
zawsze  chętnie  przyjmowa-
ne  są gry  i  zabawy  ruchowe. 
Przy dobrej pogodzie wycho-
dzimy  z  dziećmi  w  plener, 
co  otwiera  nowe możliwości 
interesujących działań. Ostat-
nio wesołe harce na zielonym 
trawniku wokół biblioteki za-
kończyły się małym grillowa-
niem, które z kolei pozwoliło 
na  uzupełnienie  nadwątlo-
nych sił pysznymi kiełbaska-
mi. Na ogół wsparciem przy 
intensywnych  zabawach  by-
wają  słodycze.  Zapewnienie 

 Jedzenie nigdy tak nie smakuje, jak po dynamicznej 
zabawie na świeżym powietrzu

Efektem ostatnich warsztatów plastycznych były zające, a to nieomylny znak, że zbliża się święta

Świętowali Międzynarodowy Dzień Książki 
Dla Dzieci

Selfie z książką 
WIOSENNE OŻYWIENIE W BIBLIOTECE

ruchu  młodym  organizmom 
jest bardzo ważne, ale równie 
ważny  jest  rozwój  instynktu 
poznawczego.  Temu  służył 
blok programowy pod wspól-
nym  tytułem  „Jaki  ten  świat 
jest  piękny”.  Młodzi  wraz 
prelegentką-podróżniczką 
wybrali  się  niemal  na  krańce 
świata,  by  poznać  egzotycz-
ne  kraje.  Mogli  podziwiać 
piękno  ich  przyrody  oraz 
zabytków,  ale  też  zwyczajne 
życie,  zwłaszcza  to  dotyczą-
ce  ich  rówieśników.  Zorga-
nizowany  potem  konkurs 

udowodnił,  że  byli 
uważnymi  słuchacza-
mi,  zaś  w  ich  gronie 
wyróżnił  się  Olek, 
którego wynik zapew-
nił  mu  bezapelacyjne 
zwycięstwo.  Mamy 
też  ofertę  dla  tych 
uzdolnionych  manu-
alnie,  którzy  świetnie 
realizują  swój  talent 
w  modelarstwie.  Dla  nich 
już  od  dwóch  miesięcy  or-
ganizujemy warsztaty,  które 
prowadzi znakomity specja-
lista w  tej  dziedzinie  –  pan 

Jarek  Struczyk.  Pod  jego 
bacznym  okiem  powstało 
już  wiele  papierowych  bu-
dowli  i  pojazdów,  a  mali 
modelarze  wciąż  oczekują 
od  swojego  instruktora  ko-
lejnych wyzwań.
Cieszy nas, że współczesny 

model  biblioteki  wielofunk-
cyjnej  może  zaspokajać  tak 
szerokie  spektrum  potrzeb 
swoich czytelników, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych 
najmłodszych. Chociaż  i do-
rośli  mogą  zaspokajać  swoją 
pasje  poznawczą,  uczestni-
cząc w Dyskusyjnym Klubie 
Książki  „Gadka-Literatka”, 
bądź podnosić poziom wraż-
liwości estetycznej na Saloni-
ku Artystycznym. Przed nami 
jeszcze wiele atrakcji. Należą 
do  nich  również  nowości 
wydawnicze. Nie  zapomina-
my  przecież  o  podstawowej 
potrzebie czytelników i stale 
wzbogacamy  nasze  zbiory 
filmowe  oraz  księgozbiór. 
Przypominamy,  że  książki 
mogą  mieć  też  formę  elek-
troniczną  i  tu  służymy  do-
stępem  do  pokaźnego  za-
sobu  ibuków z beletrystyką, 
ale  także  literaturą  popular-
nonaukową.  Będą  służyć 
naszym  czytelnikom  przy 
zmiennej  pogodzie  wiosną, 
ale sprawdzą się też (zwłasz-
cza  te  z  bogatego  zbioru 
literatury  popularnej) w wa-
runkach  letniego wypoczyn-
ku na plaży, bądź w podróży 
do  dalekich  krajów.  Zapra-
szamy do Waszej biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie.

Stworzyli film 
promocyjny miasta Strzelin w obiektywie młodych pasjonatów

Dwóch młodych pasjo-
natów chwyciło aparat, 
drona i stworzyła film 
promocyjny Strzelina. 
Gimnazjaliści pokazali 
najciekawsze miejsca na-
szego miasta. Pracy mieli 
sporo. Montaż zebranego 
materiału trwał blisko 
30 godzin, a dodatko-
wym efektem filmu jest 
muzyka wyprodukowana 
w całości przez jednego 
z chłopaków.

miny  gimnazjalne  to  nie 
mieliśmy  na  tyle  wolnego 
czasu  –  dodaje.  W  końcu 
młodzi pasjonaci postanowi-
li  w  krótkim  spocie  pokazać 
walory  Strzelina.  –  Chcie-
liśmy  przedstawić  najcie-
kawsze miejsca w naszym 
mieście.  Oprócz  kościo-
łów, kamieniołomów, wie-
ży  ratuszowej  uchwycili-
śmy również szkołę, rondo, 
a  także  obiekty  sportowe 
i  kulturowe  –  mówią.  Pod-
czas pracy młodzi mieszkań-
cy  używali  drona  DJI  Spark 
oraz  lustrzanki  cyfrowej  Ni-
kon  D3400.  Po  wykonaniu 
ujęć przyszedł czas na mon-
taż  i dobranie podkładu pod 
film.  Wsparcia  w  produkcji 
i  montażu  udzielili  chłopa-
kom Hanna Badecka, Oliwia 
Skupień  i  Michał  Krupa.  – 
Zebrany materiał miał po-
nad godzinę. Z tego udało 
się zmontować film, który 
trwa 2 minuty i 30 sekund. 
Montaż  zajął  około  30 
godzin – mówi Piotr Mich-
nik. Muzyką  zajął  się Mate-
usz  Cerulewicz.  –  Podkład 
muzyczny,  który  słychać 
w  filmie  został  wyprodu-

kowany  w  całości  przeze 
mnie. Na  codzień  produ-
kuję  podkłady  w  progra-
mie FL Studio – opowiada 
Mateusz. 
Film  promocyjny  można 

zobaczyć  na  profilu  face-

bookowym  gminy  Strzelin, 
a  także  na  portalu  youtube, 
wpisując  w  wyszukiwarce: 
Strzelin  film  promocyjny 
2019.  Co  istotne  strzeliń-
ski  magistrat  zaproponował 
młodym  pasjonatom  pomoc 

przy  realizacji  kolejnych  po-
dobnych  filmów  promują-
cych miasto i gminę Strzelin. 
–  Na  pewno  jeszcze  bę-
dziemy  chcieli  coś  zrobić 
wspólnie – zapewniają.

Jakub Olejnik
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Nominowani 
w kategorii 

„Najpopularniejsza 
drużyna gminy 

Strzelin roku 2018”:

1.  TKS  Granit  Strze-
lin  (tenis  stołowy)  -  Granit 
od  lat  szkoli  tenisistów  sto-
łowych,  którzy  z  powodze-
niem rywalizują na zawodach 
w  całym  kraju.  W  2018  r. 
Stanisław  Wnęk  i  Kacper 
Głazowski  odnosili  sukcesy 
na  szczeblu  wojewódzkim 
oraz  ogólnopolskim. Dodat-
kowo w ścisłej, krajowej czo-
łówce  znajdują  się  weterani 
Granitu.  W  minionym  roku 
klub występował m.in. w roz-
grywkach drugiej i trzeciej ligi 
tenisa stołowego.

2.  Sekcja  Łucznicza 
Granit  (działająca  przy 
SCS-E)  Granit,  sekcja  SCS-
-E  (łucznictwo)  -  Łucznicy 
Granitu  należą  do  czołówki 
wojewódzkiej  i  reprezentują 
Strzelina  na  wielu,  prestiżo-
wych  zawodach,  w  tym  Mi-
strzostwach  Polski.  W  2018 
roku  zespół  zajął  trzecie 
miejsce  w  Halowych  Mi-
strzostwach  Dolnego  Ślą-
ska. Medale  z wojewódzkich 
mistrzostw  przywieźli  także: 
Emilia  Olejnik,  Aleksandra 
Podgajna i Miłosz Agaciak.

Poznajcie nominowanychGmina Strzelin i Strzeliń-
skie Centrum Sportowo-
-Edukacyjne zapraszają  
mieszkańców do udziału 
w ,,Konkursie na Najlep-
szego Sportowca, Spor-
towca Młodzieżowego, 
Trenera i Drużynę Roku 
2018 Gminy Strzelin”. 
Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły 
redakcjae „Słowa Regio-
nu Strzelińskiego” oraz 
„Nowin Strzelińskich”. 
Głosami czytelników 
„Słowa Regionu” wybrany 
zostanie najpopular-
niejszy sportowiec oraz 
klub gminy Strzelin roku 
2018. Kupony konkurso-
we są dostępne w tygo-
dniku „Słowo Regionu”, 
a redakcja „Nowin Strze-
lińskich” gorąco zachęca 
do udziału w plebiscycie 
i głosowania na swoich 
wybrańców.

Jak głosować?
Na kuponie należy wpisać nazwisko: sportowca roku oraz nazwę drużyny 

roku.Ważne będą wyłącznie te blankiety, na których wskazano nominowanego 
w co najmniej jednej z wyżej wymienionych kategorii. Nieważne będą kupony, 
na których nie podano wszystkich wymaganych danych, czyli imienia i nazwi-
ska oraz numeru kontaktowego. Urny do głosowania rozstawiono w: siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 (pokój nr 20), 
w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Mickiewicza 2 (punkt informacyj-
ny – parter) oraz w siedzibie Strzelińskiego Centrum Sportowo- Edukacyjne-
go Sp. z o.o. przy ulicy gen. L. Okulickiego 10 (obok kasy). Kupony można 
również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 
ul.Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca i Dru-
żynę 2018 r. gminy Strzelin”. Każdy głosujący może dostarczyć nieograniczo-

ną ilość wypełnionych, oryginalnych i prawidłowo wypełnionych formularzy. 
Głosować można do 26 kwietnia, przy czym w przypadku kuponów wysłanych 
drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Kapituła także przyzna nagrody
Dodatkowo komisja powołana przez organizatorów wyłoni laureatów w czte-

rech kategoriach: najlepszy sportowiec roku 2018, najlepszy młodzieżowy spor-
towiec,  najlepsza  drużyna,  najlepszy  trener.  Kapituła  oceniać  będzie  sukcesy 
z roku 2018. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody i ciekawy program 
gali, na której ogłoszone zostaną wyniki. Dziś prezentujemy sylwetki oraz listę 
nominowanych  w  kategoriach:najpopularniejszy  sportowiec  oraz  klub  gminy 
Strzelin roku 2018. Już można głosować, a zwycięzców poznamy w maju!

Radosław Kwiatkowski

3.  Strzeliński  Klub  Bie-
gacza (biegi) - W minionym 
roku  przedstawiciele  sekcji 
brali  udział  w wielu  biegach 
w  całym  kraju.  Począwszy 
od  dystansów  pięciokilome-
trowych, do maratonów i ul-
tramaratonów oraz zawodów 
triatlonowych.  Odnotowali 
wiele  indywidualnych  suk-
cesów, w czym duża zasługa 
profesjonalnego trenera Mar-
ka Adamka.

4.  Strzelinianka  Strze-
lin  (piłka  nożna)  -  Seniorzy 
Strzelinianki  jako  jedyni  re-
prezentują  gminę  Strzelin 
w  klasie  okręgowej.  Zespół 
opiera  się  głównie  na  za-
wodnikach  z  powiatu  strze-
lińskiego.  Dodatkowo  przy 
klubie  działa  Akademia  Pił-
karska  z  wykwalifikowaną 
kadrą,  która  szkoli  młodych 
piłkarzy w  kilku  kategoriach 
wiekowych.  Akademia  dyna-
micznie się rozwija, a jej sze-
regi  zasilają  kolejne  roczniki 
młodych  pasjonatów  piłki 
nożnej. Ci nieco starsi uczest-
niczą  już  w  rozgrywkach 
ligowych  organizowanych 
przez  Dolnośląski  Związek 
Piłki Nożnej, a młodsi rywa-
lizują w turniejach.

5.  UKS  Feniks  Strzelin 
(piłka  nożna)  -  Szkółka  pił-
karska  UKS  Feniks  ma  już 
ustaloną  markę  i  pozycję 
na  lokalnym  rynku.  Dyspo-
nuje  wykwalifikowaną  kadrą 
trenerską  i  profesjonalnym 
systemem  szkolenia.  Swoją 
pierwszą  przygodę  z  futbo-
lem  zaczynają  w  Feniksie 
nawet dzieci w wieku przed-
szkolnym. Obecnie w szkół-
ce  trenuje  kilka  grup.  Dru-
żyna  młodzików  rywalizuje 
w klasie okręgowej,  a młod-
si  zawodnicy  biorą  udział 
w turniejach.

6.  Boi  Team  Strzelin 
(MMA,  Jiu-Jitsu,  BJJ)  - 
Strzeliński  klub  Boi  Team 
Jiu-  Jitsu  coraz mocniej  się 
rozwija.Jego  założycielem, 
a  zarazem  trenerem,  jest 
Paweł Pukalski-Pukała. Za-
wodnicy  z  sukcesami  rywa-
lizują w zawodach na szcze-
blu  wojewódzkim  oraz 
ogólnopolskim. 

7. Tygrysy Strzelin – ze-
spół  siatkarzy  (siatkówka) 
–  Męski  zespół  siatkarzy 
z  każdym  rokiem  wykonuje 
postępy.  Sezon  2017/2018 
podopieczni  trenera  Ma-
teusza  Synówki  zakończyli 
wicemistrzostwem  Dywi-

8. Hałas Team  (sporty  si-
łowe)  –  Ten  zespół  to  praw-
dziwa potęga w sportach siło-
wych. Zawodnicy Hałas Team 
w roku 2018 zgarnęli kilkadzie-
siąt medali.  Tylko Małgorzata 
Hałas-Koralewska  zaliczyła 
31 startów, z czego 29 wygra-
ła!  Hałas  Team  ma  w  swojej 
kolekcji  medale  z  Mistrzostw 
Polski, Europy i Świata. 

10. Aqua Masters, sekcja SCS-E (pływanie) – Zawodnicy sekcji pływackiej Aqua Masters 
w minionym roku brali udział z powodzeniem w wielu imprezach, m.in.: Amatorskiej Lidze 
Pływania, Otyliadzie (maraton pływacki), Maratonie Pływackim Cztery Pory Roku. Od roku 
szkolnego 2018/2019 nowym trenerem sekcji został utytułowany pływak Mieszko Palmi-Ku-
kiełko, który należy do światowej czołówki w swojej kategorii. 

zji B  III  ligi  piłki  siatkowej. 
Rok  2018  Tygrysy  kończyły 
na  ligowym  podium  tych 
rozgrywek. Zespół rywalizo-
wał  także  w  Mistrzostwach 
Polski  Amatorów  oraz  tur-
niejach towarzyskich. 

9. Korona Pęcz-Szczawin (piłka nożna) – Korona w minionym roku rywalizowała w klasie 
A. Zespół zakończył sezon 2017/2018 na jedenastej lokacie, by po rundzie jesiennej być naj-
wyżej sklasyfikowanym zespołem z naszego powiatu w tych rozgrywkach. W drużynie od lat 
grają zawodnicy z naszego regionu, których dopinguje wielu kibiców. 
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Nominowani 
w kategorii „

Najpopularniejszy 
sportowiec gminy 

Strzelin roku 2018”:

1.  Mirosław  Życzkow-
ski  (Strzelec/podnoszenie 
ciężarów)  -  Utytułowany 
strzeliński  sztangista,  który 
w  swojej  sportowej  karierze 
rywalizował  już w zawodach 
organizowanych  na  kilku 
kontynentach.  Prawdziwy 
weteran  ciężarowych  pode-
stów  i wielokrotny medalista 
mistrzostw  Polski,  Europy 
i  świata w  kategorii masters. 
W 2018 r. w Chinach wywal-
czył Puchar Świata, był trze-
ci  w  Mistrzostwach  Europy 
i bezkonkurencyjny na krajo-
wym podwórku.

2.  Małgorzata  Hałas-
-Koralewska  (Hałas  Team/
sporty siłowe) – W 2018 roku 
Małgorzata  zaliczyła  31  star-
tów  i  29  razy  była  najlepsza, 
a do tego dołożyładwa brązo-
we krążki. Wywalczyła po pięć 
złotych  medali  z  Mistrzostw 
Świata  i  Europy. Zawodnicz-
ka Hałas Team zadebiutowała 
w nowej dla siebie dyscyplinie 
sportowej – trójboju siłowym. 
Początki były udane, bo Go-
sia została Mistrzynią Europy 
i była trzecia w Mistrzostwach 
Świata.  Tylko  w  minionym 
roku ustanowiła dziewięć Re-
kordów Świata

3.  Grzegorz  Świrski  (Ty-
grysy  Strzelin/siatkówka) 
- Lider  i  jeden z najlepszych 
zawodników strzelińskich Ty-
grysów  rywalizujących  w  III 
lidze piłki siatkowej. To rów-
nież  jeden  z  najbardziej  do-
świadczonych  strzelińskich 
siatkarzy.  O  jego  mocnej 
pozycji  w  zespole  najlepiej 
świadczy to, że pełni funkcję 
kapitana drużyny.

5. Rafał Kaleta  (footbag) 

4.  Daniel Mikołajek  (football  freestyle)  -  Od  lat  należy 
do ścisłej polskiej i światowej czołówki zawodników niezwy-
kle widowiskowej  dyscypliny,  jaką  niewątpliwie  jest  Football 
Freestyle. Aktywnie uczestniczy w licznych zawodach sporto-
wych organizowanych w kraju i na świecie. Lista jego ubiegło-
rocznych sukcesów jest długa i bogata, m.in.: wygrał Puchar 
Polski, był drugi w Mistrzostwach Polski, znalazł się w szesna-
stce najlepszych zawodników Mistrzostw Świata.

- To był  jeden z najlepszych 
sezonów  strzelińskiego  za-
wodnika  footbag  freestyle 
Rafała  Kalety,  który  zgarnął 
cały  wór  medali.  W  roku 
2018  wystąpił  na  siedmiu 
imprezach  i  14  razy  stawał 
na podium. Wywalczył m.in. 
Mistrzostwo  Świata  oraz 
dołożył  do  kolekcji  medale 
z Mistrzostw Polski i Europy. 

6. Zbigniew Woszczak (SKB/biegi) – to biegacz na dystansach 
krótkich i długich, w biegach ulicznych i górskich. W roku 2018 
debiutował na dystansie 110 km, uzyskując wynik 15:25:17, co dało 
52 miejsce open i III w swojej kategorii. Dobry czas 14:14:49 uzy-
skał również w Biegu Rzeźnika - w biegu w parach (z Andrzejem 
Bottcher) na dystansie 82 km oraz Ultra Maratonie Karkonoskim, 
Górskim Zimowym Maratonie Ślężańskim czy w Athens Classic 
Marathon 4:14:47. W Biegu Wzgórz Strzelińskich zajął II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej przebiegając dystans w czasie 45:27.

7. Kacper Chytry  (Strzeli-
nianka/piłka nożna) – Kacper 
przez  cały  rok  prezentował 
równą  formę  i  nie  schodził 
poniżej  pewnego  poziomu. 
Nie  tylko  zdobywa  gole,  ale 
także asystuje przy trafieniach 
kolegów. Trener nie wyobraża 
sobie  bez  niego  wyjściowej 
„jedenastki”. Razem ze Strze-
linianką  rywalizuje  we  wro-
cławskiej klasie okręgowej. 

8.    Filip Muszyński  (Gra-
nit/tenis  stołowy) – To wielo-
letni  tenisista Granitu. Wycho-
wanek  strzelińskiego  klubu, 
który obecnie pełni także funk-
cję trenera. W roku 2018 repre-
zentował  drużynę  ze  Strzelina 
w rozgrywkach drugiej i trzeciej 
ligi tenisa stołowego. 

9.  Jarosław  Niedźwiec-
ki  (rajdy  samochodowe) 

– To  kierowca  rajdowy,  któ-
ry  z  pilotem  Mirosławem 
Jakubowskim,  zanotował 
wiele  sukcesów  w minionym 
roku.  Był  bezkonkurencyjny 
w klasie RWD w: Walimskiej 
Zimówce,  Walimskim  Lecie, 
Rajdzie Wikinga. Załoga wy-
walczyła  mistrzostwo  Rajdo-
wego Pucharu Ziemi Zachod-
niej,  a  także wicemistrzostwo 
Rajdowego  Samochodowego 
Pucharu Sudetów. 

10.  Maria  Horodyska 
(fitness) - Szybko fitness stał 
się  jej  sposobem  na  życie, 
pracą,  pasją,  okazją  do  po-
znawania wspaniałych ludzi, 
których  łączy  sport,  chęć 
samodoskonalenia  się,  roz-
woju  oraz  spełniania  swo-
ich  celów  i  marzeń.  Maria 
jestinstruktorką  fitness, 

trenerką personalną, właści-
cielką  i  menedżerem  Strefy 
Fitness.  Jako  zawodniczka 
jest  wzorem  do  naśladowa-
nia. Ciężko  trenuje,  pracuje 
nad techniką, by osiągać co-
raz wyższe cele. 

11. Łukasz Cisek (Granit/
łucznictwo)  –  Łukasz  jest 
zawodnikiem  oraz  trenerem 
Granitu.  W  roku  2018  zajął 
drugie miejsce w ogólnopol-
skich zawodach w Świebodzi-
cach, a trzeci był w Halowych 
Mistrzostwach  Dolnego  Ślą-
ska  oraz  wojewódzkich  mi-
strzostwach na torach otwar-
tych.  W  międzynarodowych 
zawodach Masters był szósty.

12.    Szymon  Łukowicz 
(biegi) – Od kilku lat najszybszy 
biegacz powiatu i gminy Strze-
lin  na  wszystkich  dystansach 
olimpijskich (10 km, półmara-
ton i maraton). W ostatnich kil-
ku  latach  był  też  najszybszym 
biegaczem  naszego  powiatu 
w  „Strzelińskiej  dziesiątce”. 
Ukończył  maraton  w  Medio-
lanie  na  84  pozycji  (startowa-
ło  ponad  5  tys.  uczestników) 
z  czasem  2:49  (jego  rekord 
w  maratonach  wynosi  2:43). 
Zajął  piąte  miejsce  we  wro-
cławskim biegu na 10 km (czas 
34:33)  gdzie  co  roku  startuje 
około 700 uczestników.

Niektórzy pobili „życiówki”
W minioną  sobotę,  13  kwietnia  odbyła  się  4. Nocna Dy-

cha w Brzegu. Na  zawodach nie mogło  zabraknąć  biegaczy 
ze Strzelińskiego Klubu Biegacza „Granit”. Warunki panujące 
podczas biegu nie były zachęcające nawet do wyjścia z domu, 
ale na starcie stanęło około 1500 biegaczy. Pogoda nie pokrzy-
żowała planów i niektórzy pobili swoje „życiówki”. Nasza elita 
biegaczy sklasyfikowała się na dość wysokich lokatach:

Jakub Stanik, czas 37:09 msc open 30, M20-11
Andrzej Cendrowski ,czas 37:44 msc open 37, M20-15
Krystian Bubula, czas 38:11 msc open 45. M20-37 PB
Błażej Lenard, czas 41:09 msc open 99, M40-21
Andrzej Bottcher ,czas 41:45 msc open108, M40-23
Zbigniew Woszczak ,czas 46:20 msc open 275, M50-18
Agata knofel-Laszczyński ,czas 47:05 msc open 318,K40-21 PB
Jolanta Woszczak, czas 50:40 msc open 511,K50-4
Asia Krasuska, czas 59:41 msc open 1032,K40-84
Marek Kaminski, czas 1:00:34 msc open 1063, M30-317

RED

Zawodnicy ze Strzelińskiego Klubu Biegacza „Granit” wystartowali ostatnio w zawodach 
w Brzegu
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Rockowo w SOK-u
W czwartek, 11 kwietnia w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury z ini-

cjatywy Jakuba Statkiewicza odbył się koncert sekcji perkusyjnej z tutejszego ośrod-
ka w towarzystwie prowadzonej przez Agatę Majewską sekcji wokalnej z Mikoszowa. 
Na scenie zaprezentowało się czworo bębniarzy, uczniów Jakuba Statkiewicza (Hubert 
Obrocki, Adam Kaczmarek, Kornelia Dębowicz i Jan Sikora). Towarzyszyło im dwóch 
gitarzystów (Jakub Hoszowski – bas, Grzegorz Zagrobelny - gitara elektryczna) oraz 
wokaliści  i chór, w którym śpiewali: Pola Wlazłowska, Weronika Zarzycka, Zuzanna 
Charęza, Lena Wlazłowska, Gerard Boys, Gabrysia Piątek, Wiktoria Obrocka, Domi-
nika Rudzka, Julia Rudzka. Podczas krótkiego, ale energicznego koncertu licznie przy-
byli mieszkańcy mogli usłyszeć utwory znanej grupy Red Hot Chilli Peppers. 

JO 

Energicznie, głośno 
i z pomysłem


