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Jeżeli w twojej głowie iskrzy od czadowej muzy, chcesz to wyrazić w postaci ostrych kawałków i eksplodować na scenie to dołącz nas.
Kompletujemy skład do nowej kapeli i poszukujemy gitarzysty (poziom gry dość zaawansowany) i wokalisty. Muza w klimacie np DEYACODA - STRONGER, źródło youtube.
Oczekujemy zaangażowania, oferujemy w pełni wyposażoną salę prób i zapał do tworzenia. Kontakt:radeq_66@wp.pl - tel. 514 154 500

Zamów ogłoszenie drobne
w „Expressie Strzelińskim”

strzelin pl

szczegółowych informacji szukaj na stronie www.otostrzelin.pl
NAKŁAD 340 200 EGZ.

Wejdź na portal i wykorzystaj nasz imprezownik.
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„TRZUSKAWICA”
WYREMONTUJE
DROGĘ

WIĘŹNIOWIE SPRZĄTALI LAS

W poniedziałek, 11 lipca,
w Starostwie Powiatowym
w Strzelinie odbyło się spotkanie
przedstawicieli powiatu
z przedstawicielami targowickiej
kopalni „Trzuskawica”. Strony
podpisały porozumienie, dzięki
któremu już w sierpniu zostanie
wyremontowany pierwszy
odcinek drogi w Skoroszowicach.

DRUGI RAZ MOŻE SIĘ NIE UDAĆ

4

UŻYWANE AUTA
DLA GMINY

Podopieczni Zakładu Karnego w Strzelinie usuwali śmieci na 6 km
lasu. 14 lipca w okolicach leśniczówki w Gościęcicach Górnych,
przeprowadzono akcję „sprzątanie świata”.
2
Kierowcy pod wpływem alkoholu, to temat który
w ogóle nie powinien występować ani w naszej, ani
w żadnej innej społeczności. Niestety w Polsce policja
średnio co godzinę zatrzymuje blisko 20 nietrzeźwych
kierowców.
5

Tragiczny wypadek
na zakręcie

Cukrownia Strzelin przekazała
gminie dwa używane samochody.
W środę, 20 lipca na zakręcie drogi za Ludowem Polskim, rozegrał się prawdziwy dramat.
14 lipca klucze do fiata seicento
i skody fabii przekazano burmistrz W wypadku zginął kierowca i pasażerka, młoda kobieta, a dwie osoby przewieziono
miasta Dorocie Pawnuk. 6 do strzelińskiego szpitala.
R

DRUHOWIE Z NOWOLESIA
TRZECI W POLSCE
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PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH

DUŻY WYBÓR OPON UŻYWANYCH OD 13’’ DO 20’’
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Strzelin, ul. Oławska 5

CZAS NA LATO!!!

LIPCOWA PROMOCJA
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Chcesz uczciwych wyborów?

WHO 



Dołącz do nas!

ROLNICZEGO

CENTRUM
MEBLOWE
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,,W STARYM MŁYNIE’’
Poleca:
– meble pokojowe
– młodzieżowe
– tapicerowane
– stoły, krzesła
– witryny, komody
– biurka, sypialnie
Strzelin, ul. Kopernika 1
tel. 71 321 10 79,
czynne: 9.00 – 18.00,
sob: 9.00 – 16.00
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meble wszystkich pokoleń
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tel. 71 735 10 02
71 735 10 04
reklama@strzelin24.net
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 Więźniowie sprzątali las

kryminalna

Zygzakiem na rowerze
14 lipca funkcjonariusze policji zatrzymali
nietrzeźwego kierującego rowerem
Henryka W., 51- letni mieszkańca Ludowa
Polskiego. Do zatrzymania doszło
na terenie Strzelina. Badania alkomatem
wykazały kolejno 0.83 mg/l i O.99 mg/l
zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyznę po wykonaniu
czynności zwolniono do domu.

Narkotyki w kieszeniach
15 lipca, około godz 22:00 w Białym
Kościele doszło do zatrzymania
27-letniego Konrada B. Policjanci znaleźli
u mężczyzny susz roślinny o wadze 0,23
grama netto. Przeprowadzone badanie
potwierdziło, że jest to marihuana.
Kilka minut później, również w Białym
Kościele zatrzymano Krzysztofa G.,
23-latek z Nowolesia miał przy sobie 0.07
grama netto marihuany. Po wykonaniu
wszystkich czynności zatrzymanych
zwolniono do domu.

Plecak wyparował
17 lipca późnym wieczorem Maria Ch.
złożyła zawiadomienie, że ukradziono
jej plecak. 54-letnia mieszkanka Pęcza
miała w nim telefon komórkowy, portfel
z dokumentami, kartę doładowania
telefonu i pieniądze w kwocie 20 zł.
Łącznie straty oszacowała na 400zł.

Strzelińska policja natychmiast podjęła
działania i udało się zatrzymać sprawców.
Podejrzani o kradzież to Kamil Z., 26
– latek mieszkający w Mikoszowie
oraz mieszkający w Strzelinie, 36- letni
Mirosława T. Ponadto odzyskano telefon
komórkowy oraz wszystkie dokumenty,
które sprawcy porzucili. Rzeczy oddano
prawowitej właścicielce. Zatrzymanym
przedstawiono zarzuty. W trakcie
przesłuchania obydwaj przyznali się
do zarzucanych im czynów. Po wykonaniu
wszystkich czynności sprawców
zwolniono do domu.

Drogocenna torebka
W piątek,15 lipca, 64 letnia Janina M.,
mieszkanka Gęsińca zgłosiła na Komendę
Powiatowej Policji w Strzelinie, że ją
okradziono. Z torebki kobiety zniknęły
3900 zł.

Ekologiczna resocjalizacja
14 lipca podopieczni Zakładu Karnego
w Strzelinie, w ramach akcji „sprzątanie
świata”, usuwali śmieci z lasu w okolicach
leśniczówki w Gościęcicach Górnych.
Był to drugi etap programu
resocjalizacyjnego „Kształtowanie w skazanych współodpowiedzialności za otaczający
świat” dla podopiecznych zakładów karnych. W projekcie
potocznie nazywanym sprzątaniem świata wzięło udział

Pierwszy etap obejmował
tereny Wzgórz Strzelińskich i
cały obszar Parku Miejskiego.
W drugim posprzątano spory
kawałek lasu przy leśniczówce
w Gościęcicach Górnych.
W zorganizowaniu akcji wychowawcy Jarosławowi Sikorze

był ktoś inny. Podopieczni doceniają możliwość spędzenia czasu
poza murami więzienia. Cieszą
się kiedy - paradoksalnie - mogą
zażyć trochę wolności. Dobieramy grupę tak, aby spełniający
warunki mieli równy dostęp do
oferowanego sposobu resocjalizacji – tłumaczy Sikora.
Skazani są również do dyspozycji w innych sytuacjach. Na
przykład w razie zagrożenia powodzią czy innego typu kryzysach. - Jestem w stanie zorganizować nawet do 300 skazanych,

sześciu skazanych z strzelińskiego Zakładu Karnego.
- Program ten dzieli się na
trzy etapy. Pierwszy odbył się
6 czerwca, niedawno ukończymy drugi, a ostatni zaplanowany jest na przełomie września i
października – mówi podporucznik Jarosław Sikora.

pomocy udziela Centrum Usług
Komunalnych i Technicznych
w Strzelinie. Kierownik CUKiT
Kazimierz Sęga udostępnia niezbędny do realizacji przedsięwzięcia sprzęt, zapewnia również transport.
- W akcji bierze udział średnio sześciu skazanych. Za każdym razem staram się, aby to

jeśli byłaby taka konieczność –
dodaje opiekun grupy.
Przez około 5 godzin podopieczni sprzątali ponad 3 km
pasmo lasu po obu stronach
drogi. Sprzątanie większej powierzchni nie jest możliwe ze
względów organizacyjnych. Pomimo tego, że większość więźniów wychodzi na przepustki

i odbywa karę za drobne przestępstwa, trzeba zachować środki ostrożności. W przypadku powiększonego obszaru działania,
kontrola byłaby ograniczona.
- Zasięg działania jest stosunkowo niewielki, ale lepiej zrobić
mniej, a dokładniej. Zabiegamy
o to, by przydzieleni do sprzątania więźniowie, wykonywali
swoją pracę solidnie, sprawdzamy rezultaty – dodaje opiekun.
Resocjalizacja przy tego typu
programach uczy szacunku do
przyrody i pracy. - Staram się,

aby po wyjściu z więzienia pamiętali o tym, czego nie należy
robić i czym brak poszanowania
dla otoczenia może skutkować –
kończy Jarosław Sikora.

Na skuterze z promilami
17 lipca, po północy przy ul. Bolka
I Świdnickiego funkcjonariusze Zespołu
Patrolowo - Interwencyjnego zatrzymali
16-letniego Christiana P. kierującego
skuterem. Badanie wykazało kolejno
0,39 mg/l oraz 0,43 mg/l. Po wykonaniu
czynności sprawca zwolniony, odwieziony
do miejsca zamieszkania i przekazany
rodzicom.
MM

 Nie szanują nawet spokoju zmarłych.

Hieny cmentarne
Do 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwo
kradzieży. Policjanci zatrzymali dwóch
mężczyzn podejrzanych o kradzież mosiężnych
elementów nagrobkowych. Sprawcy
skradzione krzyże sprzedali jako złom.

Strzelińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 28 i 30 lat podejrzewa-

nych o kradzież z terenu strzelińskiego cmentarza 10 mosiężnych elementów nagrobkowych. Łupem sprawców padły krzyże i elementy ozdobne, których wartość to około
5.000 złotych. Mężczyźni swoją działalność przestępczą prowadzili od lutego do kwietnia
tego roku. Skradzione elementy sprzedali jako złom za który uzyskali około 150 złotych.
Podjęte zostały działania
mające wyjaśnić szczegółowe
okoliczności tej sprawy. Funkcjonariusze sprawdzają też, czy
zatrzymani nie mają na swoim koncie innych kradzieży. Za
przestępstwo kradzieży grozi
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Opr. MM
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Oddział w Strzelinie: 57-100 Strzelin,
ul. Kościuszki 33/8
Dyrektor oddziału Łukasz Siewicki
71 735 10 13, 664 019 142, siewicki@wfp.pl
Biuro Reklam i Ogłoszeń:
tel. 71 735 10 02; 71 735 10 04
reklama@otostrzelin.pl

fot. MM

  







Tydzień niebezpieczeństw na drodze w powiecie
Kilka dni bez wypadów i 18 lipca rozpoczął fatalną serię kolizji i wypadków na drogach powiatu strzelińskiego. W poniedziałek o godz. 7 rano doszło do pierwszej kolizji na drodze Świnobróg - Borek Strzeliński. Po raz kolejny przyczyną wypadku było nie dostosowanie prędkości jazdy do warunków pogodowych . Kierujący oplem omegą wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście nie ucierpiał żaden z uczestników, jednak kierowca nie uniknął mandatu w wysokości 200zł.
Do drugiej poniedziałkowej kolizji doszło przed miejscowością Ludów Polski. Kilkanaście minut po pierwszej zdarzeniu, samochód osobowy marki Renault Clio wypadł z jezdni i wylądował
w przydrożnym rowie przed miejscowością Ludów Polski. Szczęśliwie nikt nie doznał obrażeń. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się strzelińscy strażacy oraz funkcjonariusze policji,
którzy zabezpieczyli teren akcji ratowniczej. Łącznie straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Zniszczony został dach oraz przód pojazdu marki Renault Clio.
Kolejne wydarzenie miało miejsce, nieco ponad godzinę później. Na tym samym odcinku drogi, kierowca opla astry również nie przystosował prędkości jazdy do warunków drogowych,
co spowodowało kolizję. Kierowca opla najechał na tył pojazdu audi A6. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 250zł. W żadnym ze zdarzeń nie ucierpieli uczestnicy kolizji, ani
inni użytkownicy drogi.
Już następnego dnia we wtorek 19 lipca, na drodze W396 pomiędzy miejscowościami Ulica i Brożec. Do zdarzenia doszło około godziny 14.40, samochód opel combo wypadł z jezdni i wylądował w przydrożnym rowie. Pojazd niebezpiecznie dachował. W wyniku wypadku poszkodowana zostały jedna osoba , której pomocy udzielił zespół ratownictwa medycznego. 20-letnia
Joanna H. prowadząca samochód została przewieziona do szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Na czas trwania akcji policja kierowała ruchem wahadłowo. Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, a w samochodzie odłączyli akumulator. Akcja ratownicza trwała ponad dwie godziny. Samochód został bardzo zniszczony. Łącznie straty oszacowano na około 12 tysięcy złotych.
Jak dnia poprzedniego, nie był to jedyny wypadek. Do kolejnego doszło w późnych godzinach wieczornych, pomiędzy miejscowościami Sarby - Sarby Górne( gmina Przeworno). Kierowca opla
calibry, z nieznanych przyczyn - na prostym odcinku drogi - zjechał na przeciwległy pas jezdni i wjeżdżając do rowu, uderzył w drzewo. Auto miało brzeskie numery rejestracyjne. O godz. 22.10
dyżurny pogotowia poinformował policję o zdarzeniu. Funkcjonariusze na miejscu zastali Adriana H., 23-latka, który ze stłuczeniem głowy i urazem odcinka szyjnego kręgosłupa został przewieziony do Strzelińskiego Centrum Medycznego. Mężczyzna był nietrzeźwy i znajdował się poza autem. Policja ustaliła jednak, że to ten mężczyzna był kierowcą opla. Badania wykazały 0,60
mg/l i 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie wiadomo czy mężczyzna miał zapięte pasy bezpieczeństwa, a pojazd zabezpieczono na parking strzeżonym w Starym Wiązowie.
W środę, 20 lipca, po godzinie 15 mieszkaniec Oławy poinformował naszą redakcję, że samochód ciężarowy przewrócił się na śliskiej od deszczu drodze w okolicach miejscowości Ośno i blokuje przejazd. Policja oraz straż pożarna przybyła na miejsce, wyznaczyła objazd z drogi 396 za miejscowością Brożec w kierunku miejscowości Gułów, Jędrzychowice do drogi 396. Samochód przy pomocy specjalistycznej wyciągarki z rowu wyciągnęła Pomoc Drogowa Skiba ze Starego Wiązowa. Kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Jak
pokazują ostatnie dni wystarczy nawet lekki deszcz i w rowach lądują kolejne auta.
Natomiast w czwartkowe popołudnie na jednym z zakrętów w Wiązowie doszło do nietypowego zdarzenia. Kierowca Golfa uderzył w znak, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Według
informacji jakie udało nam się uzyskać na miejscu, kierowca osobowego volkswagena golfa, jadąc w kierunku Brzegu na zakręcie (róg ulic 1 Maja i Matejki) zjechał na przydrożną wysepkę
i uderzył w znak. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, a sprawę bada policja.
MM
Redaktor naczelny
p.o. Artur Szkudlarek,
a.szkudlarek@wfp.pl
tel. 71 787 63 48
redakcja@wfp.pl

Redaktor prowadzący
Artur Szkudlarek, sekretarz@wfp.pl
Łukasz Siewicki, tel. 71 735 10 13
Redakcja w Strzelinie
tel. 71 735 10 12
redakcja@otostrzelin.pl

Wydawca: Wrocławska Fabryka Prasowa s.c.
53-635 Wrocław, Inowrocławska 21,
Sekretariat 71 787 63 30, fax 71 787 63 53
Główna księgowa
Anna Białkowska, tel. 71 787 63 51
Biuro reklam i ogłoszeń we Wrocławiu
tel. 71 787 63 30, fax 71 787 63 53, reklama@wfp.pl

Skład, łamanie Dolnośląska Agencja Promocji
i Obsługi Samorządów s.c., tel. 71 787 63 30
Druk: Polskapresse
MR - materiał reklamowy
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów
i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega
sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
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 Zginęły dwie osoby, dwie wylądowały w szpitalu

Tragiczny wypadek na zakręcie
W środę, 20 lipca na zakręcie drogi za
Ludowem Polskim, rozegrał się prawdziwy
dramat. W wypadku zginął kierowca
i pasażerka, młoda kobieta, a dwie osoby
przewieziono do strzelińskiego szpitala.
Do wypadku doszło około
godz. 20.30 na łuku drogi za Ludowem Polskim przy zjeździe na Ludów Śląski.
Kierujący samochodem marki Fiat Bravo, 19 – letni Łukasz T.
(zam. Kręczków) jechał zbyt szybko. To właśnie prędkość spowodowała, że samochód wyleciał z drogi. Auto kilkakrotnie koziołkowało i wpadło do rowu. Wypadku
niestety nie przeżyła Izabela B. 20
– latka wypadła z samochodu. Siła
była tak duża, że doszło do pęknięcia czaszki. Pozostali pasażerowie,
20 – letnia Katarzyna Ch. i 17 – letni Dawid K., odnieśli poważne obrażenia całego ciała. U dziewczyny stwierdzono złamanie prawego
obojczyka. Obydwoje zostali przewiezieni do szpitala w Strzelinie.
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Sprawdź naszą nową ofertę:

www.itaka-strzelin.pl
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Podziękowania
Wszystkim, którzy w tak bolesnym dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali nam wiele serca, duchowego wsparcia,
współczucia i życzliwości , którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej wędrówce mojego męża

Józefa Antał
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U nieprzytomnego kierowcy na miejscu stwierdzono uraz
głowy oraz rozległe obrażenia
wewnętrzne. Zapadła decyzja
o przewiezieniu go do Szpitala
Wojskowego na ul. Weigla we
Wrocławiu. Tam pobrano mu
krew do badań i zaczęto leczenie.
Niestety w pewnym momencie
lekarze musieli reanimować 19
– latka. Zmarł.
Na miejsce wypadku przyjechały dwa zastępy straży pożarnej, trzy karetki i policja. Okoliczności wypadku bada prokuratura w Strzelinie. Samochód
zabezpieczono do dyspozycji
prowadzących śledztwo na parkingu strzeżonym.
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A w szczególności pani Dorocie Pawnuk –Burmistrz
Miasta i Gminy Strzelin, pracownikom i radnym
Urzędu Miejskiego w Strzelinie, pani Wandzie
Łużnej, pozostałym sołtysom, księdzu Edwardowi
Pasionek – proboszczowi prafii Brożec, osobom biorącym udział w celebracji mszy św. , Rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
Podziękowania składa
Żona z rodziną
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DOM POGRZEBOWY
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RYSZARD PAWLUCZUK
ZAPEWNIAMY PAŃSTWU ORGANIZACJĘ POGRZEBU ORAZ
GODNE POŻEGNANIE OSOBY ZMARŁEJ
GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ CEREMONII POGRZEBOWYCH NA
NAJWYŻSZYM POZIOMIE
ADMINISTRUJEMY CMENTARZE PARAFIALNE W STRZELINIE,
BOROWIE, KUROPATNIKU, JEGŁOWEJ.
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Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Ś.P Józefa Antała
Sołtysa Wsi Częszyce
Z ogromnym żalem przyjęłam wiadomość
o śmierci Pana Józefa.
Odejście uczciwego, prawego człowieka
oraz zasłużonego i doświadczonego
samorządowca jest ogromną i nieodżałowaną
stratą dla naszej małej, strzelińskiej ojczyzny.
Łączę się w bólu z Najbliższymi, Krewnymi
i Przyjaciółmi Zmarłego.
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

A

4
R

27 lipca 2011 • Express Strzeliński
E

K

L

A

M

Wójt Gminy Przeworno
informuje, że na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w
dniu 19.07.2011 roku
wywieszony został wykaz
Nr 7/11 nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Przeworno przeznaczonej do
dzierżawy z obrębu Dzierzkowa.

A

 Podpisano porozumienie w starostwie powiatowym

„Trzuskawica” wyremontuje drogę
W poniedziałek, 11 lipca, w Starostwie
Powiatowym w Strzelinie odbyło się spotkanie
przedstawicieli powiatu z przedstawicielami
targowickiej kopalni „Trzuskawica”. Strony
podpisały porozumienie, dzięki któremu
już w sierpniu zostanie wyremontowany
pierwszy odcinek drogi w Skoroszowicach.

jazd. Przedstawiciele Trzuskawicy zapewniali, że nieustannie walczą z takimi negatywnymi zjawiskami.
Podczas podpisania porozumienia przez obie ze stron kopalnię Trzuskawica reprezentowali prezes Michał Jankowski oraz
członek zarządu Dominik Piskorski, ze strony starostwa przy podpisaniu porozumienia był obecny Leszek Jędrzejczuk, dyrektor
PZD.
Do remontu uszkodzonej nawierzchni zostanie wykorzystane
kruszywo z targowickiej kopalni,
a odpowiednio dobrane warstwy
bitumiczne mają umocnić i poprawić wytrzymałość drogi.
- Mamy wyłonionego generalnego wykonawcę, którym jest firma należąca do naszego koncernu. Ponieważ jest to mały odcinek, firma nie będzie tu sprowadzać swoich otaczarni. Będą bazować na materiale, który kupimy
od lokalnych sprzedawców. Ostateczny termin wykonania daliśmy
sobie do 30 października , natomiast myślę, że będziemy się starali aby to zrobić już w sierpniu –
mówił Dominik Piskorski z firmy
Trzuskawica.
Starosta Jerzy Krochmalny obiecał pomoc przy organizacji ruchu, powiadomieniu odpowiednich służb, a także postawieniu przy drodze specjalnej tablicy, która będzie informowała
o tym, że to właśnie targowicka

Wójt Gminy Przeworno
informuje, że na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy
w dniu 06.07.2011 roku
wywieszony został wykaz Nr 5/11
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Przeworno
przeznaczonych do sprzedaży
z obrębu Rożnów i Przeworno.

Sprawa dotycząca rozjechanej
drogi w miejscowości Skoroszowice była bardzo trudna i zawiła. Kopalnia Trzuskawica mieszcząca się w Targowicy płaci duże
podatki, które trafiają do powiatu
ząbkowickiego, ponieważ właśnie
na jego terenie znajduje się firma.
Jednak drogi, po których przejeżdżają ciężkie pojazdy, załadowane
kruszywem znajdują się już na terenie powiatu strzelińskiego. Dobra wola firmy Trzuskawica pozwoliła jednak na korzystne rozR

Wójt Gminy Przeworno
informuje, że na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w dniu
14.07.2011 roku
wywieszony został wykaz
Nr 6/11 nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Przeworno przeznaczonej do
dzierżawy z obrębu Mników.

wiązanie problemu zarówno dla
mieszkańców, jak i powiatu, który nie musi finansować inwestycji.
Podczas spotkania rozmawiano między innymi o transporcie
drogowym i często sporych problemach, które mu towarzyszą.
Wspomniano o szybkiej jeździe
kierowców samochodów ciężarowych oraz niestety o niestosowaniu się do pewnym przepisów bezpieczeństwa polegających między innymi na zakładaniu plandek na załadowany po-
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kopalnia jest sponsorem i wykonawcą drogi.
Współpraca, która została wynegocjowana dotyczy dwóch tematów. Pierwszy z nich to wyremontowanie odcinka drogi
od Skoroszowic do granicy powiatu. Drugim elementem jest deklaracja przez firmę wpłaty rocznej do powiatu na to, aby ten odcinek drogi powiatowej był odpowiednio utrzymany. Wpłata, rozumiana tu jako darowizna, została ustalona na kwotę 30 tys.
przez okres 5 lat.
- Zależy nam na dobrej współpracy ze starostwem, ale również
na nastawieniu wobec mieszkańców, którzy będą poruszali
się po bezpiecznej drodze – dodał Dominik Piskorski.
Starosta Krochmalny podczas
rozmów wspomniał też o planach, które spowodują zdjęcie
nogi z gazu przez kierowców ciężarówek. Planuje się postawienie
ograniczników prędkości, które będą wymuszały zwolnienie
i zachowanie ostrożności, czemu
przychylni byli również przedstawiciele Trzuskawicy, doskonale
rozumiejący problem nadmiernej
prędkości. Zatem pierwszy odcinek drogi o długości 505 m zostanie wyremontowana już w tym
roku. Remont drugiego odcinka
firma zaplanowała na przyszły
rok z powodu pewnych ograniczeń finansowych.
AJ
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KOPALNIA PIASKU „KALINOWA”
Sprzedaż piasku – posiadamy transport



WHO
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kom. 888-777-000 lub 600-029-770
tel. 77 411-31-64; e-mail: pocztabnp@wp.pl
pon-pt: 7.00 – 17.00; sob: 7.00 – 15.00
ZY
15 km od Strzelina
NA JTAŃS
PIASEK !!

PROGRESS
PRZEWÓZ OSÓB
POD ADRES
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA

10 PRZEJAZD
GRATIS
Wyjazdy: wtorki i piątki
Powroty: środy i soboty
Tel. Biuro: 77 434 51 73
Tel. 663 140 683

- Wycinka

- Nietypowe prace
  
  
- Mycie okien
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 Wywiad z Robertem Deją, kierownikiem strzelińskiej drogówki

Drugi raz może się nie udać
Kierowcy pod wpływem alkoholu, to temat
który w ogóle nie powinien występować ani
w naszej, ani w żadnej innej społeczności.
Niestety w Polsce policja średnio co godzinę
zatrzymuje blisko 20 nietrzeźwych kierowców.
Alkohol zaburza zdolności, które są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Ponadto powoduje wzrost
pewności siebie, bezkrytycyzm
oraz skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań.
W takich okolicznościach spowodowanie wypadku jest dużo
bardziej prawdopodobne. Na ten
temat rozmawiamy z kierownikiem ruchu drogowego strzelińskiej policji, aspirantem Robertem Deją.
Jak często na drogach powiatu strzelińskiego zdarzają
się wypadki drogowe, w których sprawcami są nietrzeźwi
kierujący?
Jednym z bezpośrednich
czynników wpły wających
na bezpieczeństwo drogowe jest
stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Chociaż z policyjnych statystyk wynika, że coraz mniej ludzi kieruje samochodem pod wpływem alkoholu, to jednak liczba zdarzeń drogowych powodowanych przez
nietrzeźwych jest nadal duża.
R

E

W 2009 roku na terenie powiatu strzelińskiego nietrzeźwi
uczestniczyli w 19 zdarzeniach
drogowych. Niestety w 2010
roku stan ten nie uległ poprawie, bo choć ilość wypadków
z udziałem nietrzeźwych zmalała do 12, to w stosunku do ogólnej ilości jest nadal duża. Podsumowując pierwsze półrocze bieżącego roku, odnotowaliśmy 6
zdarzeń w których uczestniczyli nietrzeźwi.
Statystyki obejmują osoby
złapane. Jak sytuacja wygląda
w rzeczywistości?
Tak naprawdę, tych osób jest
dużo więcej. Nie wszystkich jesteśmy w stanie zatrzymać
i skontrolować. W tym zakresie podejmujemy szeroko zakrojone działania i akcje prewencyjne. Zależy nam aby dotrzeć
do wszystkich i pokazać, że jazda po alkoholu i nieprzestrzeganie przepisów stwarza ogromne zagrożenie zarówno dla nich,
jak i innych uczestników ruchu.
Niestety dopóki ludzie nie zmienią swojego nastawienia i będą
K

wsiadać do samochodu „na podwójnym gazie” to nadal będzie
istniał problem i zagrożenie nietrzeźwych kierowców.
Jakie kary są przewidziane
za tego typu przestępstwa?
Najczęściej stosowane kary,
to kara grzywny, ograniczenia,
a nawet pozbawienia wolności.
Oczywiście pierwszy pojawia
się zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych od roku do 10
lat lub w skrajnych przypadkach
nawet dożywotni zakaz.
Czy są grupy osób, na które
zwracacie na patrolach szczególną uwagę, gdyż mogą prowadzić po alkoholu?
Nie ma na to reguły. Mylne
jest przekonanie, że w większości to osoby młode, które nie stosują podstawowej zasady bezpieczeństwa, jaką jest zachowanie
trzeźwości podczas jazdy. Wiekowo nie ma różnicy, tak samo
często zdarzają się osoby młode, jak i starsze. Duża różnica
jest pod względem płci: znacznie
mniej kobiet prowadzi rower czy
auto, będąc nietrzeźwą. Zdarzają się te same osoby, czasem nawet kilkakrotnie w ciągu roku.
Kary dla kierowców są oczywiście większe jeżeli sytuacja się
powtarza, bądź jeśli ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
L

Jak wyglądają procedury
w momencie zatrzymania takich osób i co dzieje się z pojazdami?
Jeśli chodzi o rowerzystów,
najczęściej odwozi się taką osobę wraz z rowerem do domu,
bądź przekazuje się rower komuś z rodziny czy też osobie
wskazanej przez kierującego. Jeśli rower zostanie zatrzymany,
bo np. nikt nie mógł go przejąć
od kierującego, nie było osoby
wyznaczonej do odbioru, właściciel może odebrać go za pokwitowaniem z komendy już następnego dnia.
Z pojazdami mechanicznymi
procedura jest podobna. Staramy się, by pojazd został zabezpieczony przez wskazaną „osobę trzecią”, ponieważ odbiór
z strzeżonego parkingu policyjnego wiąże się z pokryciem
kosztów holowania i przechowywania pojazdu.
W jakim okresie i w jakich
godzinach najczęściej dochodzi do zatrzymań?
Nietrzeźwi najczęściej
uczestniczą w zdarzeniach drogowych w weekendy i święta.
Niewątpliwie, wpływ na to ma
fakt, iż koniec tygodnia czy dni
wolne od pracy sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Bardzo częA

sto do zatrzymań takich osób
po wpływem alkoholu dochodzi w godzinach porannych.
Potocznie mówiąc, są to osoby
„wczorajsze”, które po wypiciu
alkoholu dnia poprzedniego,
nie zdając sobie sprawy z tego,
że utrzymuje się on jeszcze we
krwi, bądź w wydychanym powietrzu, wsiadają za kółko. Generalnie bowiem w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu
poruszających się pod wpływem
alkoholu.
Spotkać pijanego kierowcę
możemy oczywiście w godzinach wieczornych. Jest to zachowanie w rodzaju „zabrakło
alkoholu, jedziemy do sklepu
dowieźć”.
Spokojną częścią dnia są popołudnia. Jedną z przyczyn jest
świadomość społeczeństwa,
że w tych godzinach kontrola
policji jest wzmożona i większe
jest prawdopodobieństwo trafienia na nią.
Dlaczego siadamy za kółkiem pod wpływem alkoholu
i jak z tym walczyć?
Istnieje dziwne przeświadczenie, że „ am radę, raz się udało, drugi – to teraz też ”. Myślę,
że jedynym rozwiązaniem jest
nieustannie podejmować próby działania na wyobraźnię,
do znudzenia, do skutku. Kierujący nie zachowują ostrożnoM

ści i odpowiedniego zachowania jako uczestnicy ruchu drogowego, nawet na trzeźwo. Ważne jest by uświadamiać o tym,
jakie konsekwencje, a często tragedie, mogą wiązać się z jazdą
na podwójnym gazie. Alkohol
negatywnie oddziałuje na naszą
sprawność psycho - motoryczną, ostrość widzenia, zdolność
postrzegania dali, koordynację
ruchową i wiele innych funkcji niezbędnych w trakcie prowadzenia auta.
I na koniec: rada i przestroga dla użytkowników dróg?
Należy pamiętać, że stając
się uczestnikami ruchu drogowego, jako kierowcy, przestajemy być odpowiedzialni tylko za
siebie samych. Na naszych barkach spoczywa również odpowiedzialność za innych, za ich
zdrowie, a nawet życie.
MM
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PRACA
GRAFIK
KOMPUTEROWY
e-mail: biuro@wenareklamy.pl
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STRZELIN, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
(teren byłej fabryki mebli )
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 Kontrola policyjna autobusu

 To będą samochody służbowe UMiG

Używane auta dla gminy Priorytet – bezpieczeństwo
Policja skontrolowała autobus wycieczkowy przed
wyjazdem dzieci na obóz. Kontrola wykonana
została na prośbę kierownika wycieczki.

Cukrownia Strzelin przekazała gminie
dwa używane samochody. 14 lipca klucze
do fiata seicento i skody fabii przekazano
burmistrz miasta Dorocie Pawnuk.

Kameralną uroczystość przekazania samochodów zorganizowano na parkingu gminy Strzelin. W czwartek o godz. 10.00 dyrektor naczelny Cukrowni Strzelin Wojciech Wąs wręczył kluczyki do pojazdów burmistrz Dorocie Pawnuk. Wcześniej auta eksploatowane były przez pracowników cukrowni. Stan techniczny pojazdów jest jednak dobry.
Burmistrz podziękowała
za podarowane aut, które mają
R

usprawnić poruszanie się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. Gmina dotąd nie
posiadała żadnego służbowego
samochodu. Jedno z aut użytkowane będzie przez pracownika
odpowiedzialnego za funkcjonowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, drugie natomiast wykorzystywane
będzie przez kilka wydziałów
UMiG w Strzelinie.
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kuchenne, biurowe,
łazienkowe, szafy wnękowe.
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strzelin pl

nie autobusu pod względem sprawności technicznej.
- Kontrola policyjna odbyła się
na naszą prośbę. Chcieliśmy mieć
pewność, że autobus jest w pełni
sprawny i zachowane są wszelkie
środki ostrożności. Przygoda, wakacje nad jeziorem, obóz to wszystko jest ogromnie ważne dla tych
dzieci, jednak najważniejsze jest
ich bezpieczeństwo – powiedział
koordynator wycieczki.
Kontrola pojazdu przebiegła
sprawnie i bez zarzutów, autobus
został dopuszczony do jazdy. Pod
Starostwem powiatowym w Strzelinie stała grupka rodziców żegnająca dzieci, których radość nie mogła uciec uwadze.
Z obozu zorganizowanego
przez PCPR w Strzelinie, przy pomocy starosty i posła Norberta
Raby, młodzież wróci już 22 lipca.
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15 lipca dzieci z domu dziecka i rodzin zastępczych wyjechały na tygodniową kolonię do Lginia. Wycieczkę dla niemal czterdzieściorga dzieci zorganizowało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie. Wraz z dziećmi jedzie troje opiekunów i dwoje rodziców zastępczych. Dodatkowo o bezpieczeństwo dzieci zadbał, jeszcze przed wyjazdem, kierownik wycieczki. Poprosił funkcjonariuszy policji o skontrolowa-

RATY NA
DOWÓD!

O S C A R T I
tel. 71 735 10 02
71 735 10 04
reklama@strzelin24.net
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Adres: Jutrzyna 100
Tel: 604 663 605
www.oscarti.com.pl

VGN

FRANEK

PODŁOGI DRZWI DREWNO

¬ GU]ZL]HZQęWU]QH
LZHZQęWU]QH
¬ SDQHOH
¬ NDUQLV]H
¬ ERD]HULD
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VWQDMWD
QLHM
Strzelin, ul. Kopernika 6
tel./fax 071 782 85 68 tel. 0 603 397 804

Zadbaj o swój ogród!
CENTRUM OGRODNICZE

przy Szkółce Roślin

Polecamy:
Rośliny ozdobne i owocowe
Artykuły ogrodnicze, nawozy i narzędzia
Nasiona, cebulki, kwiaty domowe i jednoroczne
Projektowanie i zakładanie ogrodów
JUŻ OTWARTA

Furs
ogrody
Grodków
ul. Krakowska 23
tel/fax 77 415 70 28
kom 608 58 58 93
www.furs-ogrody.pl

Najtańsze Grille
Grill
Weekendowy

16 zł
NO
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ALA SPRZE DA
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400 m2 powierzchni zadaszonej
1000 m2 prawie wszystko do ogrodu
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 VI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

Bezpłatna pomoc psychologa

Druhowie z Nowolesia trzeci w Polsce

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Strzelinie
zaprasza
mieszkańców
powiatu
strzelińskiego
do skorzystania
z bezpłatnej
pomocy
psychologicznej
dla osób chorych somatycznie oraz ich najbliższych.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Nowolesia zajęli trzecie miejsce w swojej
kategorii podczas VI Mistrzostw Polski
Strażaków Ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym. Zawody
odbyły się w Wilkasach koło Giżycka.
Szóste Mistrzostwa Polski
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym rozgrywane były od 9
do 10 lipca w Wilkasach koło Giżycka. Powiat strzeliński z bardzo dobrym skutkiem reprezentowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowolesia. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Jan Klusak, Łukasz Kasprzyszak, Jacek Ciężarek i Michał Klusak. Każde z województw mogło zgłosić do mistrzostw dwie reprezentacje. Województwo dolnośląskie reprezentowały ekipy: OSP Nowolesie i OSP Siechnice. W zawodach

Oferta skierowana jest do wszystkich osób doświadczających trudności powodowanych nagłą lub przewlekłą chorobą somatyczną. Pomoc
udzielana będzie w formie bezpłatnych spotkań z psychologiem obejmujących: konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz indywidualną
terapię wspierającą.
Informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie,
ul. Kamienna 10.
Pn - Czw - Pt w godzinach: 7.30 – 15.30
Wtorek w godzinach: 7.30 – 18.00
Środa w godzinach: 7.30 – 19.00
Tel. stacjonarny: 71 392 37 36, tel. kom.: 781 371 788, e-mail: pcpr-s@o2.pl
Spotkania z psychologiem po wcześniejszym umówieniu w każdą środę
w godzinach: 16.00 -19.00
Istnieje również możliwość wizyt domowych.

udział wzięły załogi OSP specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, które dysponują własnym sprzętem pływającym.
Pierwszego dnia mistrzostw,
9 lipca, w porcie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Wilkasach odbyła
się parada strażackich łodzi motorowych. Mistrzostwa rozegrane zostały na jeziorze Niegocin.
Strażacy rywalizowali w czterech konkurencjach: wyścigu
łodzi wiosłowych, slalomie łodzi motorowych, budowie wału
przeciwpowodziowego i na torze
przeszkód. W zawodach udział
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Strażacy z Nowolesia podczas jednej z konkurencji
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Druhom gratulował wicepremier Waldemar Pawlak
wzięło 39 drużyn i 165 zawod- zespół, jako debiutant, uplasował
ników.
się na wysokiej szóstej pozycji.
Druhowie z Ochotniczej Stra- Jednym z celów mistrzostw było
ży Pożarnej z Nowolesia zaję- przekazywanie społeczeństwu
li trzecie miejsce w klasie łodzi zasad bezpiecznego wypoczyndo 30 km. Lepsi od naszych stra- ku nad wodą.
żaków okazali się jedynie zwySukces w mistrzostwach stracięzcy z Nakła nad Notecią z wo- żacy świętowali wspólnie z reprejewództwa kujawsko - pomor- zentantami gminy Strzelin. Uroskiego i Mircze z województwa czystość rozpoczęła się 19 lipca,
o godz. 14.00 w restauracji Sezam. Burmistrz Dorota Pawnuk
gratulowała strażakom osiągnięć
i życzyła zwycięstw w kolejnych
latach. Na spotkaniu obecny był
również zastępca burmistrz Artur Gulczyński, a także dyrektor
zarządu oddziału wojewódzkiego Andrzej Łabendowicz i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, Wiesław Karpierz oraz panowie: Henryk Marcinkowski
i Konstanty Sikorski.
Po uroczystości, symboliczlubelskiego. W klasyfikacji gene- nej lampce szampana i wspólralnej OSP uplasowało się na wy- nych zdjęciach, zaproszeni gosokiej 18 pozycji. Najlepszych de- ście wraz z zawodnikami usiedli
korował wicepremier Waldemar przy wspólnym stole, by przy poPawlak.
częstunku powspominać sportoBył to drugi start strażaków we zmagania zawodników z noz Nowolesia w Mistrzostwach woleskiego OSP.
Polski Strażaków Ochotników
Radosław Kwiatkowski
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Przed rokiem nasz
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Nasi strażacy z dyplomami i pucharem.
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PRACA

MONTAŻYSTA REKLAM

na terenie Polski, delegacje.
Wymagania bez nałogów,
dyspozycyjność

e-mail: biuro@wenareklamy.pl

tel. 518 626 366
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 Złote gody małżonków

 Piłkarska niedziela w Białym Kościele.

Odznaczenia od prezydenta

Zwycięstwo gospodarzy
W niedzielę, 10 lipca, o godz. 14 odbył się
turniej piłki nożnej w Białym Kościele.
W rywalizacji udział wzięły trzy drużyny:
Szczawin i dwa zespoły Biały Kościół.
Wygrała drużyna z Białego Kościoła.

Za wieloletnie pożycie małżeńskie
mieszkańcy powiatu strzelińskiego zostali
wyróżnieni przez prezydenta. Odznaczenia
siedmiu parom na uroczystym spotkaniu
wręczyła burmistrz Dorota Pawnuk.
W piątek, 15 lipca, w sali
konferencyjnej w Urzędzie
Miasta i Gminy Strzelin odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Do szczęśliwców, którym
udało się w związku małżeńskim przetrwać 50 lat, należeli
m.in. Stanisławy i Karola Laszczyńskich, Stanisławy i Janusza Furmankiewicz czy Janiny
i Jana Mróz.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni
za takie wyróżnienie. To bardzo miły gest, ale przede
wszystkim cieszymy się z tych
długich, długich lat przeżytych
wspólnie – mówią jednomyślnie Jan i Janina Mróz.
Uroczystość rozpoczęła
Bogumiła Kasaraba z Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie. Następnie głos zabrała burmistrz Dorota Pawnuk, która
pogratulowała zebranym pa-

fot 1: Zwycięska drużyna

rom i złożyła najlepsze życzenia na kolejne lata małżeństwa.
Po odczytaniu przemówienia oraz wręczeniu odznaczeń
i kwiatów honorowym gościom, symboliczną lampką
szampana wzniesiono toast za
zgromadzone małżeństwa, aby
wzorem dla innych mogły być
jeszcze przez wiele, wiele lat.
Po 25 lipca w budynku gminy na zainteresowanych czekać będą do odebrania płyty
ze zdjęciami z uroczystości,
na których uwieczniono ważny moment życia dla mieszkańców obchodzących złote gody.
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W turnieju rywalizowały trzy drużyny złożone z zawodników klubów grających
na co dzień w lokalnych ligach
piłkarskich. Okazją do zorganizowania zawodów sportowych było połączenie zespołów ze Szczawina i Białego Kościoła. Wygrała drużyna z Białego Kościoła.
Sportowcom kibicowało blisko 100 mieszkańców. Publiczność mogła obserwować grę zespołową, w którą mimo towarzyskiego charakteru spotkaR
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nia, zawodnicy włożyli sporo
serca. Nie zabrakło poczęstunku dla wszystkich chętnych organizatorzy przygotowali
grochówkę i gorące kiełbaski.
Impreza odbyła się dzięki sołtysowi i Radzie Sołeckiej
Białego Kościoła oraz działaczom Orła Biały Kościół. Puchar oraz nagrody wręczał
Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Strzelin – Artur Gulczyński.
Opr.MM, Fot. Rafał Maślanka
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MATURA
DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum
forma zaoczna, cykl 3 - letni

A

Przyjęcia
już od 16
roku życia

Liceum Uzupełniające po ZSZ
forma zaoczna, cykl 2 – letni
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Możliwość zapisu
w każdym semestrze
(w przypadku zmiany
szkoły)
Atuty:
¬ kształcimy już 14 lat
¬ egzaminy semestralne
bez opłat
¬ stypendia, zniżki
¬ WAKACJE BEZ OPŁAT
Zapisy:
Strzelin, Plac 1 Maja 10 (Gimnazjum nr 2)
Tel. (71) 39 – 23 – 079, (71) 39 – 22 – 537
Sekretariat czynny codziennie od 10.00 do 17.00
(w okresie letnim od 10.00 do 14.00)
www.handicapstrzelin.strefa.pl

Policealne Studium
Prawno – Administracyjne
<< MANAGER >>
Forma zaoczna, cykl 2 – letni
Dyplom w zawodzie:
technik administracji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
ZAINWESTUJ W SIEBIE
WIEDZA TO ZAWSZE DOBRA INWESTYCJA

10
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Genowefa Woźniak

FIZJOTERAPEUTA

REFLEKSOLOG

tel.: 691 943 758
mail: gienwozniak@gmail.com
 masaż tybetański
 refleksoterapia twarzy, stóp i dłoni
 refleksoterapia oczu (astygmatyzm, krótkowzroczność,
dalekowzroczność, cukrzyca, suche oko, uszkodzenie plamki
żółtej, wylew do oka)
 refleksoterapia twarzy i neurorefleksoterapia stóp w leczeniu
niepłodności, w zaburzeniach hormonalnych
 refleksoterapia twarzy dla matki i dziecka (kobiet w ciąży,
niemowląt)
 TEMPRANA – dla dzieci i dorosłych (autyzm, porażenie
mózgowe dziecięce, udary, wylewy, ADHA, choroba
Parkinsona, stwardnienie rozsiane, bóle głowy, depresje itp.)
 szkolenia dla rodziców z Temprany oraz refleksoterapii dla
matki i dziecka.
 masaz przeciwzmarszczkowy dyskami solnymi
 masaz leczniczy
 masaz rozluźniający gorącymi kamieniami
 gimnastyka usprawniająca (wylewy, udary, złamania)

Możliwość wizyt domowych!

Ziębice
ul. Osińska 1

Strzelin
ul. Ząbkowicka 22a
(BIOMEDUS)

ZAPRASZAMY!

A

 Przedwyborcze akcje Ruchu Poparcia Palikota

Janusz Palikot na rynku
24 lipca w Strzelinie pojawiła się jedna
z gwiazd polskiej sceny politycznej.
Janusz Palikot z współpracownikami
odwiedził miasto, by zaprezentować
mieszkańcom swój program polityczny.
Janusz Palikot w niedzielę przybył do Strzelina przed
godz. 11. Na rynku rozłożono
namiot reklamujący Ruch Poparcia Janusza Palikota. Szef
partii przemawiał do zgromadzonych mieszkańców przez
ponad godzinę. Zainteresowanie spotkaniem było duże,
mieszkańcy stali dookoła mówiącego do mikrofonu Janusza Palikota.
Program polityczny zakłada m.in. naprawę polskiej polityki, budowę otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa,
walkę z biurokracją i poparcie przedsiębiorczości w Pol-

sce, a także zmiany w relacjach
kościoła z świeckim państwem.
Publiczność miała wiele pytań
do szefa stowarzyszenia i partii, na które Janusz Palikot wyczerpująco odpowiadał, rozdając przy tym książki z autografami.
Kilkakrotnie mieszkańcy
nagrodzili przemówienie brawami. Jeden z tematów, który
spotkał się z aplauzem strzelinian, była kwestia Kościoła. Janusz Palikot zapowiedział zniesienie koncesji dla Radia Maryja. Zgromadzeni nie ukrywali
entuzjazmu. Dodatkowo polityk w trakcie przemówienia

wplatał humorystyczne historie, a nawet żarty.
Działacze Ruchu Palikota odwiedzili nie tylko Strzelin, ale także Oławę i Oleśnicę. Na każdym ze spotkań prezentowali wizję Nowoczesnego Państwa. Czy Janusz Pa-

likot zdobył zaufanie i przychylność mieszkańców naszego miasta? Okaże się podczas
wyborów. Pewne jest, że zgromadzeni słuchali kontrowersyjnego polityka z zainteresowaniem i uwagą.
Magdalena Margasińska

 Coroczne spotkanie SLD

Gulczyński kandydatem na posła
W piątek, 22 lipca, na terenie basenu
miejskiego, od godz. 17.00 członkowie
partii SLD wspólnie świętowali spotkanie
na co roku odbywającym się pikniku.
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Spotkanie rozpoczęło się
przemową i powitaniem zgromadzonych gości. Przed rozpoczęciem zabawy, zebrani uczcili minutą ciszy pamięć o Józefie
Antale, zmarłym sołtysie wsi
Częszyce.
- Zaproszeni goście to także
liczne grono sołtysów. Uczciliśmy zatem minutą ciszy pamięć o tym, którego zabrakło
wśród zgromadzonych, pamięć
o Józefie Antale – mówi wiceburmistrz Artur Gulczyński. Następnie z racji zbliżających
się wyborów, powiedziano kilka słów o kandydatach. Rekomendację dostał poseł Krasoń,

A

Piknik organizowany jest
w celach integracyjnych środowiska lewicowego na naszym
terenie. Na spotkaniu głównymi zaproszonymi gośćmi byli
m.in. burmistrz Dorota Pawnuk, a także zastępca burmistrz
Artur Gulczyński, radni gminy Strzelin, a wśród nich radna Magdalena Siedlarz.
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startujący z listy SLD jako numer jeden oraz ja – dodaje Artur Gulczyński.
Pomimo niekorzystnej pogody liczne grono przybyłych,
bawiło się na świeżym powietrzu do późnych godzin wieczornych.
MM
A

M

PRACA
PRZESTAWICIEL
HANDLOWY

(szukanie miejsc pod reklamę
na terenie Polski)
wymagania: dyspozycyjność,
bez nałogów prawo jazdy B

e-mail: biuro@wenareklamy.pl
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 Oberwanie chmury nad Strzelinem

S
 

Woda powyżej kostek

K   W 

W środę, 20 lipca, około godz. 14.50
nad Strzelinem rozpętała się burza.
Mieszkańcy dawno nie doświadczyli
tak gwałtownej, trwającej około 15 min.
nawałnicy na terenie miasta i okolic.

Ulice spływały wodą, która z nadmiaru nie mieściła się
w kanałach. Studzienki nie nadążały z jej odprowadzaniem.
Miejscami nawet nie było ich
widać spod tafli wody. Przechodnie w bocznych uliczkach
miasta grzęźli w błocie. Woda
zagarniała ze sobą wszystkie
śmieci i nieczystości.
Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki nie mieli możliwości dostania się do
samochodów bez zamoczenia
nóg powyżej kostek. Z rur przy
budynkach (ul. Kościuszki)
woda przelewała się wprost na
uciekających przechodniów. Na
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego
i ul. Mickiewicza, a także ul.
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Bolka I Świdnickiego i ul. Piłsudskiego woda przelewała się
przez krawężniki na chodniki,
ulice pływały.
Kanalizacja została zaprojektowana tak, by przyjąć
określoną ilość wody. Podczas
mniejszych opadów deszczu
sprawdza się bardzo dobrze.
Niestety wiele studzienek jest
zanieczyszczonych i nie spełnia
prawidłowo swojej funkcji. Po
ulewie, zanim studzienki zaczęły odprowadzać nadmierne
ilości wody, ulice miasta były
jeszcze jakiś czas zalane.
Mieszkańcy Strzelina przenieśli się do Wenecji...
Magdalena Margasińska
M
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dobry portall

 
 

   
darmowe dodawanie
 
  
Chcesz zamówić ogłoszenie?
Skontaktuj się z nami:
tel. 71 787 63 30
Wrocław ul. Inowrocławska 21 IIp.
e-mai: reklama@wfp.pl

Rabaty do

3-dniowy termin realizacji zamówień

50%

Bodziosystem
1780,-

1245,
1245 71

4112,Kuchnia

Ola

2878,-

www.bodzio.pl

Zapraszamy do salonu mebli

Strzelin ul. Ząbkowicka 9/1a, tel. 71/ 321 52 42
godz. otw. Pn-Cz 9:00-18:00, Pt 10:00-18:00, So 9:00-17:00
Salon znajduje się pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, a Gimnazjum Nr 2
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Wójt Gminy Borów
Ogłasza konkurs „NAJPIĘKNIEJSZĄ
WIEŚ W GMINIE BORÓW”
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 od dnia ogłoszenia konkursu
do dnia 1 sierpnia 2011 r.
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W konkursie oceniane będą:
1) estetyka wsi
2) zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi – konkursy, ciekawe spotkania i inicjatywy, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich,
3) współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami,
4) współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi,
5) wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia,
6) tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, drużyn sportowych i innych,
7) informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań,
8) dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji np. prowadzenie kroniki wsi, zbieranie dokumentacji
historycznej, dokumentowanie życia wsi.

–70%

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:
1) krótki opis wsi z opisem inicjatyw społeczności lokalnych - maksymalnie 3 strony maszynopisu,
2) każda z form działalności powinna być zilustrowana fotografiami o minimalnym formacie 10 cm x 15 cm.
Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce - 2 tys. zł
Dwa wyróżnienia po 500,00 zł.
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Waldemar Grochowski
Wójt Gminy Borów
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 Gmina Przeworno pozysuje środki z Unii Europejskiej

Wójt A. Bek
prezentuje
model wieży na tle jej
oryginalnych fundamentów

Gromnik znów zachwyci
Gminie Przeworno udało się podpisać
dwie umowy z samorządem województwa
dolnoślaskiego. Dzięki temu zrealizowane
zostaną projekty: „Zagospodarowanie ruin
zamku i góry Gromnik – wieża widokowa
na Gromniku” oraz „Budowa placów zabaw
w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno” .
Dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych gmina Przeworno realizuje działania mające na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych
mieszkańców. Obecnie na terenie gminy realizowane są projekty w ramach PROW 2007 –
2013. Są to projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W ramach
tego działania gmina Przeworno
złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W wyniku pozytywnej
oceny obydwu złożonych wniosków w Urzędzie Gminy w Przewornie podpisane zostały dwie
umowy o przyznanie pomocy pomiędzy gminą Przeworno a sa-
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morządem województwa dolnośląskiego. W wyniku podpisanych
umów na terenie gminy Przeworno realizowane są dwa ważne projekty.

Widoki oglądane z wieży
Pierwszym z nich jest projekt
„Zagospodarowanie ruin zamku i góry Gromnik – wieża widokowa na Gromniku” realizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji to 498 653,12
zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 to 270
017,00 zł.
Celem projektu jest budowa
wieży widokowej jako pierwszego elementu zagospodarowania
góry Gromnik. Działanie to pozwoli powrócić do lat świetności tego miejsca, kiedy to wybudowana na szczycie góry Gromnik wieża była atrakcją dla odwie-
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dzających górę turystów nie tylko
z regionu, ale i całej Polski. Dzięki
tym działaniom możliwa będzie
większa promocja tego miejsca,
co przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – zwłaszcza agroturystyki i rękodzielnictwa. Budowa wieży zapoczątkuje rozwój infrastruktury wokół
góry Gromnik, a także przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Przeworno.
W pierwszej fazie budowy
oczyszczono teren z resztek gruzu i ziemi w miejscu, w którym
miała powstać wieża. Obecnie
wykonane zostały już płyty fundamentowe żelbetowe, ściany żelbetowe oraz płyta stropowa. Widać także wystające z płyty żelbetowej kotwy mocujące całą konstrukcję wieży. Wykonawca firma
Faber S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna przygotowuje elementy
konstrukcji wieży, a w następnej
fazie budowy będą one transportowane na górę Gromnik i tam
rozpocznie się montaż elementów konstrukcji wieży.
Konstrukcja wieży będzie
drewniana wykonana z tarcicy
nasyconej, a całość będą spinały
stalowe pierścienie. Kolejne etapy prac to osadzanie ościeżnic,
a także wykonanie schodów wewnątrz wieży, podłóg, ścian i tyn-
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ków oraz niezbędnych instalacji.
Cała konstrukcja będzie miała około 25m wysokości, co pozwoli podziwiać piękna panoramę gminy Przeworno. Zakończenie prac planowane jest na listopad tego roku.

Dla młodszych
i najmłodszych
Drugim projektem realizowanym w ramach PROW 2007
– 2013 jest projekt pn „Budowa
placów zabaw w miejscowościach
na terenie Gminy Przeworno” realizowany w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” PROW
2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji to 837 308,01 zł, w tym
dofinansowanie w ramach PROW
2007 – 2013 to 500 000,00 zł.
Celem projektu jest stworzenie
miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci
i ich opiekunów poprzez budowę
placów w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno. Realizacja operacji powiększy infrastrukturę publiczną o miejsca zabaw,
co wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci, które będą mogły korzystać z szerszego katalogu propozycji przeznaczonych dla nich.
Ponadto realizacja operacji przyczyni się do zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom na te-
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renie gminy Plac zabaw w Miłocicach
Przeworno.
Na naszym
terenie w ramach realizacji tego projektu powstanie
15 placów zabaw. W ramach
prac Wykonawca Spółdzielnia
Rzemieślnicza
prowadzi roboty przygotoszych warunkach dla adawawcze, w tym przygotowuje na- ptacji i wzrostu roślin. Związane
wierzchnie trawiaste i piaszczyste. jest to z uniknięciem nasadzeń
Następnie montowane są urzą- w okresie upałów i niekorzystnej
dzenia, które posiadają wszelkie pogody. Place powstaną w miejcertyfikaty i atesty tak, aby były scowościach: Jegłowa, Krzywina,
bezpieczne dla dzieci. Urządze- Samborowiczki, Romanów, Minia montowane na placach to: re- łocice, Strużyna, Samborowice,
gulamin placu zabaw, huśtawki, Rożnów, Ostrężna, Konary, Karnkaruzele, zestawy wieżowe, sto- ków, Jagielno, Jagielnica, Dzierzjak na rowery, ławki żeliwne oraz kowa, Cierpice. Zakończenie rekosz na śmieci.
alizacji projektu zaplanowane jest
Kolejnym etapem prac prowa- na koniec sierpnia br.
dzonych na placach zabaw będzie
red (MR)
sadzenie drzew i krzewów, które odbędzie się w najkorzystniej-
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Dodatek prowadzi:
Łukasz Siewicki
tel.: 605 377 265
e-mail: siewicki@wfp.pl
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obniżaniu. Jednak we wrześniu 2011 r. ich poziom może być wyższy od notowanego
rok wcześniej. W kolejnych miesiącach ceny zbóż będą charakteryzowały się powolnym
sezonowym wzrostem. Przewiduje się, że w końcu 2011 r. ceny pszenicy mogą być
zbliżone do poziomu z analogicznego okresu sezonu 2010/2011, a żyta wyższe” napisano w komentarzu do prognoz.
„Przy założeniu dalszych korzystnych warunków agrometeorologicznych zbiory zbóż
(łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) mogą ukształtować się na poziomie około 27,027,5 mln ton, tj. wyższym od średniej z ostatnich 5 lat (26,7 mln ton). O ostatecznym
poziomie i jakości zbiorów zadecyduje pogoda w ostatniej fazie wegetacji oraz w okresie
żniw” – dodano.
W sezonie 2011/2012 krajowe zapotrzebowanie na zboża może być o 0,7 proc. mniejsze
niż w poprzednim sezonie kształtując się na poziomie 27,9 mln ton.
„Ocenia się, że w sezonie 2011/2012 nastąpi zmniejszenie chłonności krajowego rynku
zbóż, w wyniku redukcji pogłowia trzody chlewnej. Przewidywany dalszy wzrost
produkcji drobiarskiej nie zrównoważy w całości tego spadku. Szacuje się, że zużycie
zbóż na cele paszowe będzie (o 0,1-0,2 mln ton) mniejsze niż w poprzednim sezonie
i wyniesie 16,8-16,9 mln ton. Zapotrzebowanie na zboża na cele konsumpcyjne szacuje
się na 5,1-5,2 mln ton wobec 5,2 mln ton sezon wcześniej. Zużycie ziarna do siewu
prawdopodobnie pozostanie na poziomie 1,8 mln ton. Przewidywane jest natomiast
zwiększenie wykorzystania ziarna w przemyśle do 2,9 mln ton wobec 2,8 mln ton
w roku gospodarczym 2010/2011” – napisano.
„Biorąc pod uwagę niewielki spadek zużycia oraz wyniki handlu zagranicznego
przewiduje się, że zapasy zbóż na koniec sezonu będą o 1,1 mln ton mniejsze niż
na początku sezonu” – dodano.
ARR prognozuje, że eksport zbóż i przetworów zbożowych z Polski może będzie
mniejszy lub równy poziomowi z roku 2010 i wyniesie 1,7-2 mln ton.
„Z uwagi na konieczność uzupełnienia strukturalnych braków w podaży krajowego
ziarna niezbędny będzie import. Jego wolumen prawdopodobnie nie przekroczy
poziomu z sezonu 2010/2011, gdyż transakcjom nie będą sprzyjały utrzymujące
się wysokie ceny ziarna. Ocenia się, że w całym sezonie 2011/2012 import zbóż
i przetworów zbożowych wyniesie 1,3-1,5 mln ton. Na obroty polskiego handlu
zagranicznego duży wpływ będą miały relacje cen krajowych do notowanych
w pozostałych państwach Wspólnoty, zwłaszcza położonych najbliżej” – napisano.

Czarne złoto
Tegoroczna zima w maju i susza sprawiły, że rzepaku nie ma zbyt wiele, a przez to jest
drogi. O rzepak zabiegają tłocznie oleju. W tej chwili jest on na wagę złota.
Ceny rzepaku zmieniają się z dnia na dzień. W tłoczni oleju w Braszowicach pilnie
śledzone są notowania światowej giełdy. Rzepak idzie w górę!
Czarne złoto - tak rolnicy nazywają rzepak, gdy mogą na nim zarobić. Jednak rzepak
na wagę złota to cios dla tłoczni oleju. Braszowice zabiegają o rolników. Proponują
bezpłatne przechowanie, przyjmują non stop, starają się skrócić terminy płatności, dają
atrakcyjne ceny.
Tłocznie oleju liczą, że może zarobią jeszcze na makuchach, które pozostają po tłoczeniu
oleju rzepakowego i są wysokobiałkową paszą.

Zboża w czasie żniw będą tanieć, potem zdrożeją
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Targowiska na wyciągnięcie ręki
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Program „Mój rynek”, który właśnie uruchomiło Ministerstwo Rolnictwa, zakłada

Ceny skupu zbóż w czasie tegorocznych żniw będą systematycznemu spadać, zaś
w kolejnych miesiącach ceny zbóż będą charakteryzowały się powolnym sezonowym
wzrostem - wynika z prognoz Agencji Rynku Rolnego. Zdaniem eksportów z ARR
tegoroczne zbiory ukształtują się na poziomie 27-27,5 mln ton, zaś zapotrzebowanie
na zboża wyniesie 27,9 mln ton, tj.o 0,7 proc. mniej rdr.
„Uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację podażowo-popytową przewiduje
się, że w Polsce ceny skupu zbóż w okresie żniw 2011 r. będą ulegały systematycznemu
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stworzenie 300 nowoczesnych targowisk w małych miasteczkach. Dzięki niemu rolnicy
mają bez pośredników sprzedawać swoje warzywa, owoce lub nabiał, a konsumenci
mają mieć ułatwiony dostęp do naturalnych, świeżych produktów wysokiej jakości
z pierwszej ręki.
Dzięki Rynkom mają skorzystać i rolnicy, i działkowcy, i klienci. Na budowę jednego
Rynku samorząd może otrzymać do miliona złotych. Dofinansowanie sięga 75%. Pytanie
- kiedy można będzie składać wnioski? Ministerstwo Rolnictwa w teorii program już
uruchomiło, ale wszystkie procedury mogą trwać nawet parę miesięcy, a to oznacza,
że Rolnicze Rynki powstaną w najlepszym razie dopiero w przyszłym roku.
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„MECHANIKA”
NAPRAWY:
 CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH
H
 SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH,
 DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH
USŁUGI:
 TOKARSKIE, ŚLUSARSKIE, MONTAŻOWE
OWE
 SPAWALNICZE – SPAWANIE ALUMINIUM
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GOŚCIĘCICE 22
57-100 STRZELIN
TEL./FAX 71 392 20 48
KOM. 606 24 28 24

www.mechanikasc.pl

Opr. ŁS (Źródło: www.ppr.pl, tvp.info )
L

A

M

A

SKUP SAMOCHODÓW DO KASACJI:

• ZA KAŻDY PŁACIMY GOTÓWKĄ
• TRANSPORT SAMOCHODU GRATIS
• WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO WYREJESTROWANIA
W WYDZIALE KOMUNIKACJI I FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ
tel. / fax 71 31 33 024

kom. 509-582-251 lub 505-045-414
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tel. 71 735 10 02
71 735 10 04
reklama@strzelin24.net
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Dodaj ogłoszenie drobne do Expressu Strzelińskiego

6GNDKWTQ  
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LHOHNWURQLNLSRMD]GRZHM

PRACOWNIK PRODUKCJI
REKLAMY

$GDP 
6áDZHN 
GLDJQRVWLFFDU#RSO

Wymagania: bez
nałogów, dyspozycyjność,
doświadczenie
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e-mail: biuro@wenareklamy.pl

t',$*1267<.$6,/1,.$
t$%6$,5%$*
t./,0$7521,&
t6.5=<1,$
$8720$7<&=1$

t3$5.7521,.
t.20)2576<67(0
t(/(.75<.$
t3(à1$0(&+$1,.$
32-$='2:$

35202&-$
',$*1267<.$.20387(52:$
6.$62:$1,(%àĉ'Ï:

]á


W\ONR

  

TELEFON

OSOBIŚCIE

 Mieszkanie 54 m2 w Strzelinie ul. Powstańców Śl., 2-poziomowe, jasne, balkon 7,5 m2,
piwnica 10 m2, indywidualne miejsce parkingowe, bez-czynszowe, indywidualne ogrzewanie, energooszczędne okna, wideodomofon, RTV
-SAT, stan developerski do własnego wykończenia. Cena do negocjacji. Tel. 697 677 977

 Sprzedam piła-trak, kompletna, sprawna 650
zł, tel. 71 39 22 524

 Cyklinowanie Solidnie + Schody tel. 697 143 799
 Wynajmę Mieszkanie w Strzeliniem 2 pokoje,
37 m2, po genrelanym remoncie, tel. 509 582 259
 Totalna przecena obuwia letniego do - 50%
DH Rolnik na górze.
 Struny do gitary klasycznej akustycznej i elektrycznej DH Rolnik na Górze Stoisko Kaprys
 Zespół muzyczny Faworyt. Wesela, Przyjęcia,
Studniówki tel. 723 347 475
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 Piec Grzewczy C.O. 100 m2 grzewczych...tel.
608 06 12 93
 Sprzedam działki budowlane w obrębie Ziębice zachód, blisko lasu w spokojnej okolicy. Działki 10,57a
oraz 10,36a. Kontakt: 693 962 750 lub 601 254 757

PRACA
 Firma dekarska TRABS poszukuje dekarzy. ciesli. blacharzy oraz pomocnikow. Praca na terenie
Wroclawia. Tel 693939692
 Zatrudnimy kierowcę kat. C + E w transporcie międzynarodowym. Oferujemy stałą
pracę w stabilnej firmie. Tel. 660 79 44 69

KODY RUBRYK
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
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Zapraszamy do naszego
biura ogłoszeń w Strzelinie
przy ul. Kościuszki 33/8
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Napisz do nas
e-mail:
reklama@strzelin24.net
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E-MAIL

Zadzwoń do nas
na numer
71 735 10 02
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PRACA

SMS

zobacz instrukcje
poniżej lub wejdź na
www.otostrzelin.pl
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nieruchomości
budownictwo
biznes
kredyty
dom i ogród
okolicznościowe
muzyczne
rtv, agd
komputery
hobby
rekreacja i sport
rolnictwo
motoryzacja
nauka
nauka korepetycje
nauka tłumaczenia
praca
dam pracę
praca szukam pracy
matrymonialne
zdrowie
sprzedam
różne
usługi
zwierzęta
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US
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 Pierwszy sparing na remis

Strzelinianka wznowiła treningi
We wtorek, 12 lipca, piłkarze
Strzelinianki Strzelin wznowili
treningi. Nasz zespół przygotowuje się
do sezonu 2011/2012 piłkarskiej IV ligi.
W pierwszym sparingu Strzelinianka
zremisowała z KP Brzeg Dolny 2:2.
Restauracje McDonald’s MOP Witowice
pracowników.

Pracodawca zapewnia
darmowy dowóz
do miejsca pracy
ze Strzelina i Grodkowa.
tel. 664 148 647

Miniony sezon był bardzo
udany dla Strzelinianki. Nasz
zespół jako beniaminek IV ligi
zajął wysokie, czwarte, miejsce
z 51 punktami. Mistrzem została Prochowiczanka Prochowice, która wywalczyła 63 punkty. Do wyższej klasy rozgrywek
awansowała również druga Bielawianka Bielawa z 57 punktami. Ostatnie miejsce na podium
zajęła Miedź II Legnica. Miedziowi wywalczyli dwa punkty
więcej niż podopieczni trenera
Piotra Bolkowskiego. Do klasy okręgowej spadły cztery zespoły: BKS Bobrzanie Bolesławiec, Kuźnia Jawor, Chrobry II
Głogów i 1985 Szczawno Zdrój.
R

Oddział Wiazów tel. 71 39 31 862
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K

W przyszłym sezonie w IV lidze Strzelinianka rywalizować będzie ze spadkowiczami
z trzeciej ligi dolnośląsko - lubuskiej: Orłem Ząbkowice Śląskie i ekipą Twardy Świętoszów.
St rzel i nia n k a t reni ngi wznowiła 12 lipca. Tym razem nasz zespół nie wyjedzie
na obóz przygotowawczy. Piłkarze ćwiczyć będą się na własnych obiektach. Po wspaniałym, debiutanckim sezonie
w IV lidze, kibice już nie mogą
doczekać się startu rozgrywek.
W sobotę, 16 lipca, piłkarze Strzelinianki rozegrali pierwszy sparing. Rywalem
podopiecznych trenera Piotra
L
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M

A
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Foto: Tomasz Urban już strzelił gola w sparingu.
Bolkowskiego była ekipa KP
Brzeg Dolny. W pierwszej połowie spotkania Strzelinianka
wystąpiła w składzie: Bołdyn,
Więckowski, Rogan, Dębowicz,
Gierczak, Bandura, Chytry, Jakubowski, Bernacki, Burtan,
Ogrodnik. Po pierwszych 45
minutach goście z Brzegu Dolnego prowadzili 1:0. W drugiej
części gry, trener Piotr Bolkowski testował kolejnych piłkarzy. Strzelinianka drugą połowę rozpoczęła w składzie: Kanaś, Partyka, Andrych, Sukiennik, Lofek, Wróblewski, Józefowicz, Głowaczewski, Korgul,
Szulc i Urban. W drugiej połowie do wyrównania szybko doprowadził Szulc. Niestety goście
ponownie wyszli na prowadzeR
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K

nie po błędzie bramkarza Strzelinianki Kanasia. Wynik meczu
na 2:2 ustalił najlepszy strzelec
drużyny ze Strzelina w sezonie
2010/2011 Tomasz Urban. Kolejnymi rywalami Strzelinianki będzie: Bielawianka Bielawa,
MKS Oława i Stal Brzeg.
Strzelinianka rozgrywki ligowe rozpocznie 13 lub 14 sierpnia wyjazdowym spotkaniem
z ekipą Karkonoszy Jelenia
Góra. 17 sierpnia podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego zmierzą się w Żmigrodzie
z tamtejszym Piastem. Pierwszy mecz IV ligi w Strzelinie odbędzie się 20 sierpnia. Rywalem
Strzelinianki będzie druga drużyna Miedzi Legnica.
Radosław Kwiatkowski
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NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
MOTO SKLEP
Krzysztof Idkowiak
Strzelin
Rynek – pawilony drewnianee

CZYNNE: PN-PT: 8.30 - 17.00 SOB: 8.00-14.00
TEL: 531-706-781 LUB 608-724-033
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– wysoka zdawalność egzaminu
– badania lekarskie na miejscu
– auta jak na egzaminie
– płatność ratalna

Kategorie: A1*, A, B, C, C+E, T*
* od 16 lat

ul. Wrzosowa 5
57-160 Borów

kom. 509 023 947
www.jacekzarzycki.pl
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