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Sołtysuje 
już 30 lat

Społecznej pracy poświęcił 
znaczną część swojego życia. 
W sobotę, 2 marca w Danko-
wicach niezwykle uroczyście 
świętowano jubileusz sołtysa 
Jana Bojczuka, który sprawu-
je funkcję już od 30 lat. 

Biegli i maszerowali 
„Tropem Wilczym”

Około 200 osób wzięło udział w kolejnej, 
czwartej już edycji strzelińskiego Biegu Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. 
Wśród uczestników największego polskiego bie-
gu pamięci  nie zabrakło tym razem m.in. bur-
mistrz Doroty Pawnuk.

To już pewne. Wschodnia pierzeja strzelińskiego Rynku (od strony technikum) zostanie przebudowana. Gmina Strzelin podpisała właśnie 
umowę z firmą na przeprowadzenie remontu. Kiedy rozpoczną się prace?  

Bieg miał tradycyjnie rodzinny charakterczytaj str. 15 czytaj str. 5

Kolejna pierzeja doczekała się remontu

Przebudowa na strzelińskim Rynku 

czytaj str. 3

Niszczycielski  rajd

Tak wygląda singletrack po przejeździe quadów

Nieodpowiedzialni właściciele quadów zdewastowali single-
track zlokalizowany przy Kopie Nowoleskiej. Do aktu wandali-
zmu doszło 17 lutego między godz. 12 a 13. Uszkodzono kilka-
set metrów wybudowanej w ubiegłym roku ścieżki rowerowej. 
O tym przykrym zdarzeniu magistrat poinformował strzelińską 
policję, która już prowa-
dzi postępowanie.

W związku z tym policja 
zwraca się do wszystkich 
świadków, którzy widzie-
li osoby poruszające się 
na quadach w tamtych 
okolicach. Wszelkie infor-
macje można zgłaszać pod 
nr telefonu 717834276 lub 
do dyżurnego strzelińskiej 
komendy 717834200 lub 
717834222. Z uzyskanych 
informacji wynika, że do-
mniemanych sprawców 
widziano później na jednej 
ze strzelińskich stacji paliw.

czytaj str. 2

Ponad 700 interwencji, 
w tym kilkaset pożarów 

czytaj str. 4 czytaj str. 10

Strażacy w ubiegłym roku 
wyjeżdżali do różnego typu 
zdarzeń w powiecie strze-
lińskim blisko 800 razy. 
To mniej niż w 2017 r. Sta-
tystyka ukazuje także smutne 
dane, gdyż w ubiegłym roku 
podczas pożarów śmierć po-
niosły 3 osoby.

Podczas spotkania wzniesiono toast za pomyślność lokalnych przedsiębiorcówOkazja do 
integracji 

Ponad 30 lokalnych 
przedsiębiorców 
uczestniczyło w tra-
dycyjnym spotkaniu 
noworocznym, zor-
ganizowanym w śro-
dę, 13 lutego przez 
burmistrz Dorotę 
Pawnuk.
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W piątek, 1 marca obcho-
dziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Z tej okazji przy strzelińskim 
Pomniku Żołnierza Polskie-
go przedstawiciele lokalnych 
władz oddali hołd żołnie-
rzom antykomunistycznego 
i niepodległościowego pod-
ziemia. Po godzinie 10, pod 
tablicą poświęconą „Żołnie-
rzom Wyklętym”, złożono 
kwiaty oraz znicze. „Ciszę” 
tradycyjnie odegrał na trąbce 
kapelmistrz Strzelińskiej Or-
kiestry Dętej - Józef  Stacho-
wicz. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele 
strzelińskiego koła Związku 
Sybiraków, Strzelińskiego 
Centrum Sportowo-Eduka-
cyjnego, Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Strzelinie, Centrum Usług 
Komunalnych i Technicz-
nych w Strzelinie oraz straży 
miejskiej. Reprezentanci na-
szego samorządu pamiętali 

Kwiaty złożyła pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego m.in. delegacja magistratu

W poniedziałek, 11 lute-
go w naszym mieście odby-
ły się obchody 79. rocznicy 
deportacji Polaków na Sy-
bir. Po mszy, odprawionej 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża św., liczne delegacje, 
jak co roku, stawiły się pod 
strzelińskim pomnikiem Ze-
słańców Sybiru. Składanie 
kwiatów i zniczy tradycyjnie 
poprzedziło wysłuchanie 
hymnu Sybiraków, modlitwa 
oraz przemówienia. Głos za-
brali: prezes lokalnego koła 
Związku Sybiraków Marek 
Charowski, kapelan naszych 
Sybiraków - ks. Stanisław 
Włodarski, wiceprezes wro-
cławskiego oddziału Związ-
ku Sybiraków Roman Janik 
oraz burmistrz Dorota Paw-
nuk. - Stajemy dziś do ape-
lu Pamięci przed Pomni-
kiem upamiętniającym 
tragiczny los mieszkańców 
Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej.  Łzy, cier-
pienie i męczeńska śmierć 
tysięcy rodaków z ziemi 
wileńskiej, nowogródzkiej, 
lwowskiej oraz Polesia, 
Wołynia i Podola. Wzy-
wam wszystkich, którzy 
mężnie walczyli ze stra-
chem oraz tych, dla któ-
rych cele więzienne i barak 
obozowy były ostatnim do-
mem. Wołam wywożonych 
na Syberię i do Kazachsta-
nu, których jedyną winą 
było to, że byli Polakami. 

W obchodach wzięli udział m.in. uczniowie klasy mundurowej

 Ciekawą prelekcję wygłosił strzeliński historyk Jacek Dziedziński

Nieodpowiedzialni 
właściciele quadów 
zdewastowali singletrack 
zlokalizowany przy 
Kopie Nowoleskiej. 
Do aktu wandalizmu 
doszło 17 lutego między 
godz. 12 a 13. Uszko-
dzono kilkaset metrów 
wybudowanej w ubie-
głym roku ścieżki rowe-
rowej. O tym przykrym 
zdarzeniu magistrat 
poinformował strze-
lińską policję, która już 
prowadzi postępowanie.

W związku z tym poli-
cja zwraca się do wszyst-
kich świadków, którzy 
widzieli osoby poruszające się na quadach w tamtych okolicach. 
Wszelkie informacje można zgłaszać pod nr telefonu 717834276 
lub do dyżurnego strzelińskiej komendy 717834200 lub 
717834222. Z uzyskanych informacji wynika, że domniemanych 
sprawców widziano później na jednej ze strzelińskich stacji paliw.

Burmistrz Dorota Pawnuk oraz Nadleśnictwo Henryków za-
mierzają niezwłocznie podjąć wspólne i zdecydowane działania 
prewencyjne, które zapobiegną takim incydentom w przyszłości. 
Rozważane są m.in. wspólne akcje straży leśnej i miejskiej, któ-
re odstraszą kierowców quadów od wkraczania na tereny leśne 
i zlokalizowane tam trasy pieszo-rowerowe. Problem jest poważ-
ny, bo warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku na Wzgórzach 
Strzelińskich mają powstać  trzy kolejne  odcinki sieci singletrack. 
Lokalny samorząd nie może pozwolić, aby kosztowna infra-
struktura była bezkarnie niszczona. Sprawą są również mocno 
zbulwersowani przedstawiciele Strzelińskiego Towarzystwa Spor-
towego Extreme, którzy mocno przyczynili się do powstania sin-
gletracka i na co dzień o niego dbają. Warto podkreślić, że quady 
nie mają wstępu do lasu, bo oprócz niszczenia leśnych dróg, stwa-
rzają zagrożenie dla innych użytkowników lasu oraz płoszą dzikie 
zwierzęta. Zachęcamy do tego, aby zgłaszać służbom wszystkie 
przypadki wtargnięcia quadów na tereny leśne. Pamiętajmy, że ta-
kie zdarzenie można zgłosić policji również anonimowo.

RED

Uczcili pamięć niezłomnych

też o niedawno zmarłym, 
zasłużonym strzelińskim żoł-
nierzu niezłomnym kpt. Sta-
nisławie Matwijów. Szefowa 

gminy Strzelin, w towarzy-
stwie sekretarza Kazimierza 
Nahajło i kierownika CUKiT 
Ryszarda Piestraka, zapaliła 

znicz na grobie kombatanta. 
Warto dodać, że o wywiesze-
nie państwowych flag trady-
cyjnie zadbali pracownicy 
CUKiT.

RED

Pamiętali o tragicznej 
rocznicy Łzy, cierpienie i męczeńska śmierć...

Stańcie do apelu… Cześć 
ich pamięci! - powiedział 
w swoim wzruszającym prze-
mówieniu szef  strzelińskich 
Sybiraków Marek Charowski. 
Krótką prelekcję o tragicz-
nych wydarzeniach sprzed 

79. lat wygłosił też strzeliński 
historyk Jacek Dziedziński. 
Przypomniał dramat setek ty-
sięcy polskich mieszkańców 
Kresów Wschodnich, któ-
rych w środku surowej  zimy 
deportowano na wschodnie 

rubieże ZSSR. Wielu nie 
przeżyło długiej podróży 
w bydlęcych wagonach, a ko-
lejni stracili życie na „nieludz-
kiej ziemi”. Warto podkreślić, 
że w wydarzeniu bardzo licznie 
uczestniczyli uczniowie lokal-
nych szkół, a wśród oficjalnych 
delegacji nie zabrakło m.in. re-
prezentantów służb munduro-
wych: policji, straży pożarnej 
oraz służby więziennej. Strze-
liński samorząd reprezentowa-
li: burmistrz Dorota Pawnuk 
i przewodniczący rady Ire-
neusz Szałajko, a strzelińskie 
starostwo - wicestarosta Alek-
sander Ziółkowski. Obchody 
zorganizowali - Zarząd Koła 
Związku Sybiraków w Strze-
linie oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin.

RED

Policjanci proszą o pomoc

Niszczycielski  rajd

Tak wygląda singletrack po przejeździe quadów
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W czwartek, 14 lutego w sali odpraw Komendy Powia-
towej Policji w Strzelinie odbyło się  uroczyste pożegna-
nie I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. 
Izabeli Basztury, która przechodzi na emeryturę. W uro-
czystości brał udział Komendant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński oraz władze samo-
rządowe i zaproszeni goście, w tym m.in. wiceburmistrz 
Miasta i Gminy w Strzelinie Mariusz Kunysz. Na spotkaniu 
zebrani goście przekazali na ręce mł. insp. Izabeli Basztury 
podziękowania za służbę i współpracę. Pani komendant po-
dziękowała wszystkim za życzenia i dotychczasową współ-
pracę oraz pomoc. Oświadczyła również, że bardzo miło 
będzie wspominać służbę w strzelińskiej jednostce. 

RED  I zastępca  Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Izabela  Basztura przeszła na emeryturę

W tłusty czwartek już tradycyjnie bawili się nasi seniorzy. 
W strzelińskiej restauracji „Sezam” pojawiło się ponad 130 
osób, a życzenia od szefowej gminy Strzelin Doroty Pawnuk 
przekazał uczestnikom imprezy zastępca burmistrza - Mariusz 
Kunysz. Po krótkiej części oficjalnej i obiedzie rozpoczęła 
się zabawa taneczna, która zakończyła się późnym wieczo-
rem. Organizatorem wydarzenia był strzeliński oddział Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dodajmy, 
że na jak na tłusty czwartek przystało, na stołach nie zabrakło 
pysznych pączków. Część uczestników przygotowała też bar-
dzo oryginalne stroje i przebrania. 

RED

Na stołach nie zabrakło pączków

Seniorzy bawili się do późnego wieczora

Umowę, w imieniu gmi-
ny Strzelin, podpisały bur-
mistrz Dorota Pawnuk oraz 
skarbnik Łucja Szczepańska. 

 Z pierzei usunięto już część drzew

Umowę podpisali burmistrz Dorota Pawnuk oraz Robert Wąs

Zapraszamy do korzystania ze specjalnego  portalu miesz-
kańca zawierającego bogate informacje o pracy Rady Miejskiej 
Strzelina. Poza kalendarium aktualnych oraz archiwalnych 
posiedzeń rady, mieszkaniec znajdzie tu też porządki obrad, 
projekty uchwał oraz inne dokumenty, nad którymi pracują 
radni. Portal udostępnia również wyniki wszystkich głosowań, 
a ponadto można się tam zapoznać również z aktywnością 
radnych. Na portalu internauta ma także możliwość słuchania 
lub oglądania transmisji z posiedzeń Rady Miejskiej Strzelina. 
Portal jest dostępny pod adresem: strzelin.esesja.pl

RED

Portal mieszkańca już dostępny 

Rekordowa frekwencja na tradycyjnym „pączku”

Zastępca komendanta policji 
odchodzi na emeryturę

Czas na rewitalizację wschodniej pierzei

WYCIĘTO JUŻ DRZEWAFirma Wasbud 
z Grodkowa zrewi-
talizuje ciągi ko-
munikacyjne z te-
renami przyległymi 
na wschodniej pierzei 
strzelińskiego Ryn-
ku (od strony tech-
nikum). Niedawno 
podpisano stosowną 
umowę, a w ubiegłym 
tygodniu wyko-
nawca przejął teren 
budowy i przeprowa-
dził wycinkę drzew.

Szef  firmy Robert Wąs de-
klaruje, że większe roboty 
ziemne, a co za tym idzie 
również poważniejsze utrud-

nienia i uciążliwości, roz-
poczną się w maju. Przypo-
mnijmy, że do ogłoszonego 
przez gminę przetargu sta-
nęło siedem przedsiębiorstw. 
Najdroższą ofertę złożono 
na kwotę 3.542.400,00 zł 
a najtańszą na 2.075.369,59 
zł. Dodajmy, że gmina zamie-
rzała przeznaczyć na sfinan-
sowanie zadania 2.176.000,00 
zł. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła wspomniana już fir-
ma WASBUD. W ramach in-
westycji nawierzchnia ciągu 
pieszego zostanie zastąpio-
na kamienną nawierzchnią 
z płyt oraz kostki granitowej. 
Nieestetyczny kamienny mu-
rek zostanie usunięty, a wy-
konawca przebuduje linię 
oświetlenia drogowego, wy-
kona nasadzenia zastępcze, 
odbuduje studnie piwniczne, 
wyremontuje system odwod-
nienia oraz zbuduje schody 
i rampy dla osób niepełno-
sprawnych. Inwestycję zapla-
nowano w cyklu dwuletnim 
(2019-2020) a prace powinny 
zakończyć się w maju 2020 r. 
Z uwagi na to, że strzeliński 
rynek leży w strefie ścisłej 

ochrony konserwatorskiej, 
konieczne będzie wykona-
nie prac archeologicznych. 
Przypomnijmy, że na sfi-
nansowanie zadania gmina 
Strzelin pozyskała wysokie 
dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolno-
śląskiego w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowalnych, 
tj. ok. 1,9 mln zł.

RED
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Od kilku lat rodzinne 
ogrody działkowe działają-
ce na terenie miasta i gminy 
mogą się ubiegać o dotację 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Strzelinie w ostatnim 
czasie przeprowadziła anali-
zę z działań ratowniczo-ga-
śniczych z ubiegłego roku. 
Dane statystyczne przedsta-
wiają się bardzo intere-
sująco. W poprzednim 
roku strażacy interwe-
niowali 766 razy. Za-
uważalny jest spadek 
podejmowanych inter-
wencji w odniesieniu 
do lat ubiegłych, gdyż 
w 2017 roku strażacy 
wyjeżdżali 892 razy, 
natomiast w roku 2016 
- 820 razy. - Na zna-
czący spadek ilości 
miejscowych zagro-
żeń, bo aż o 26% 
wpływ miała mniej-
sza ilość podejmowa-
nych przez strażaków 
jednostek ochrony 
przeciwpożarowej in-
terwencji związanych 
z usuwaniem skut-
ków burz, nawałnic 
i innych gwałtownych 
zjawisk atmosferycz-
nych – wyjaśnia st. kpt. 
Jarosław Łuczak z KP 
PSP w Strzelinie. 

Nieco zwiększyła 
się liczba pożarów, których 
w ubiegłym roku odnotowa-
no 331 (w 2017 roku - 310). 
Do pożarów w mieszkaniach 
(w tym przewodów komino-

St. kpt. Jarosław Łuczak z KP PSP w Strzelinie przedstawił statystykę dotyczącą działalności strażaków w 2018 roku

Są pieniądze na rozwój ogrodów działkowych Chętni muszą się spieszyćDo 12 marca lokalne zarządy rodzinnych ogro-
dów działkowych mogą składać wnioski o udzie-
lenie dotacji celowej z budżetu gminy Strzelin. 

z budżetu gminy Strzelin, 
przeznaczoną  na dofinan-
sowanie zadań służących 
tworzeniu warunków dla 

rozwoju ogrodów dział-
kowych. Gmina dofinan-
sowuje  przede wszystkim  
budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej. 
Dotacja może być udzielona 
w maksymalnej wysokości 

90% poniesionych kosztów, 
ale w kwocie nie większej 
niż 5 tys. zł nakładu na za-
danie, o którego dofinanso-
wanie ubiega się dany ROD. 
Na stronie internetowej 
gminy Strzelin www.strze-

lin.pl można znaleźć druki 
wniosku o udzielenie dotacji 
i sprawozdanie z wykorzy-
stania dotacji. Dodatkowe 
informacje dotyczące zasad 
udzielania dotacji można 
uzyskać w Urzędzie Miasta 

i Gminy Strzelin, ul. Ząbko-
wicka 11 - Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Infra-
struktury i Środowiska, II 
piętro, pok. 43, nr telefonu 
71 39 21 971 wew. 146.

RED

Strażackie podsumowanie roku

Ponad 700 interwencji, w tym kilkaset pożarów 
Strażacy w ubiegłym 
roku wyjeżdżali 
do różnego typu 
zdarzeń w powiecie 
strzelińskim blisko 
800 razy. To mniej 
niż w 2017 r. Staty-
styka ukazuje także 
smutne dane, gdyż 
w ubiegłym roku 
podczas pożarów 
śmierć poniosły 3 
osoby.

wych) strażacy wyjeżdżali 59 
razy. - Podobnie jak w la-
tach poprzednich, więk-
szość stanowiły pożary 
małe, czyli takie, które 

są lokalizowane i likwi-
dowane w „zarodku” lub 
początkowej fazie – tłuma-
czy st.kpt. Jarosław Łuczak 
z KP PSP w Strzelinie. Jak 

się okazuje, do największej 
ilości pożarów doszło na te-
renach upraw rolniczych. 
- W zdecydowanej mierze 
są to zdarzenia powstałe 

na polach uprawo-
wych, nie użytkowa-
nych terenach rol-
nych. Są one w dużej 
mierze, wynikiem 
lekceważenia podsta-
wowych zasad pro-
filaktyki pożarowej, 
a w szczególności na-
dal stosowanych prak-
tyk wypalania traw, 
pozostałości roślin-
nych, czy w okresie 
żniw słomy – dodaje. 
Potwierdzają to statysty-
ki, gdyż do największej 
ilości pożarów docho-
dzi w marcu i kwietniu, 
czyli w okresie wypala-
nia traw. Warto wspo-
mnieć, że czas dojazdu 
strażaków do pożarów 
wyniósł w ubiegłym 
roku 10 minut, a akcje 

ratowniczo-gaśnicze 
związane z pożarami 
trwały średnio 1 go-
dzinę i 13 minut. 

Niestety, statystyki 
ukazują także smut-
ne dane. W ubiegłym 
roku podczas poża-
rów odnotowano 3 
ofiary śmiertelne.  

Wypadki i po-
moc medyczna

Często straż pożar-
na jako jedna z pierw-
szych służb pojawia 
się na miejscu wy-
padków drogowych 
i kolizji. W ubiegłym 
roku na terenie nasze-
go powiatu strażacy 
prowadzili 107 takich 
interwencji. To o 47 
mniej niż w 2017 r. 
- Warto przyjrzeć 
się głębiej tym da-
nym. Najwięcej 
wypadków i kolizji 

odnotowano na drodze 
wojewódzkiej 395 rela-
cji Ziębice-Wrocław (27), 
drogach gminnych (24) 
i drodze krajowej nr 39 re-

lacji Łagiewniki-Wiązów 
(18). Warto podkreślić, 
że w 2018 r. wypracowano 
z Powiatowym Zarządem 
Dróg w Strzelinie wspólny 
plan postępowania na dro-
gach powiatowych, gdzie 
podmiotem reprezentują-
cym zarządcę drogi i odpo-
wiedzialnym za usunięcie 
zanieczyszczeń z jezdni jest 
firma zewnętrzna dysponu-
jąca odpowiednim zaple-
czem technicznym – infor-
muje st.kpt. Jarosław Łuczak 
z KPPSP w Strzelinie.

***
W roku 2018 na tere-

nie  powiatu strzelińskiego 
w trakcie działań ratowni-
czych pomocy medycznej 
udzielono w 150 przypad-
kach, z czego 97 razy po-
mocy takiej udzielali stra-
żacy. Działania te polegały 
m.in. na utrzymaniu droż-
ności dróg oddechowych,  
prowadzeniu resuscytacji, 
unieruchamianiu złamań, 
zabezpieczaniu przed utratą 
ciepła, prowadzeniu postępo-
wania przeciwwstrząsowego 
oraz opieką nad poszkodo-
wanymi. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, tak i w 2018 
roku jednostki KSRG z te-
renu powiatu, przy akcjach 
ratowniczo - gaśniczych 
najczęściej współdziałały 
z policją (296 razy). Na dru-
gim miejscu uplasowało się 
pogotowie ratunkowe (153 
razy), a kolejne 118 to było 
współdziałanie przy udziale 
innych służb m.in. pomoc 
drogowa, służba drogowa, 
zarządcy, nadzór budowlany. 
Za naszym pośrednictwem 
st. kpt. Jarosław Łuczak 
chciał podziękować straża-
kom jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu 
powiatu strzelińskiego za ich 
zaangażowanie oraz wzoro-
wą współpracę z Państwo-
wą Strażą Pożarną. 

Jakub Olejnik

W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do różnych akcji ponad 750 razy (zdj. ilustracyjne)
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W ostatnim czasie Ko-
menda Powiatowa Policji 
w Strzelinie prowadziła 
kilka spotkań i debat do-
tyczących bezpieczeństwa 
na strzelińskim Rynku. 
Na tę kwestię kładziecie 
szczególny nacisk? 

- Rynek traktujemy jako 
miejsce wzorowego porząd-
ku. Staramy się, aby ten rejon 
był najlepiej zaopiekowany 
w myśl szeroko rozumianej 
prewencji policyjnej. Chciał-
bym, aby rynek był miejscem, 
gdzie czas wolny spędzają ro-
dziny z dziećmi. Dlatego reali-
zujemy spotkania społeczne 
i zajmujemy się szeroko za-
krojoną profilaktyką. Te de-
baty mają przede wszystkim 
na względzie uświadomienie 
mieszkańcom, że wszyscy je-
steśmy współodpowiedzialni 
za mienie i dobro. Podczas 
ostatniego, grudniowego, 
spotkania uświadamialiśmy 
ludzi, że nie tylko policja 
jest odpowiedzialna za bez-
pieczeństwo w danym rejo-
nie. Oczekujemy, że osoby, 
które prowadzą działalności 

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie kom. Łukasz Strożek

Z tej okazji w miejscowym 
kościele odprawiono mszę 
w intencji zasłużonego sołty-
sa, w uroczystościach wzięło 
udział wielu mieszkańców 
Dankowic i zaproszonych 
gości. Ksiądz proboszcz Wal-
demar Masłowski podzięko-
wał sołtysowi za ogromną 
życzliwość i wsparcie oraz 
złożył mu najlepsze życzenia. 

Problemy strzelińskiego Rynku 
oczami komendanta policji Częstsze patrole i duża rola społeczna
Zbyt szybka jazda samochodami, picie alkoholu 
w miejscu publicznym czy dewastacje – z tymi 
problemami walczy strzelińska policja na strze-
lińskim Rynku. Jakie konkretnie działania po-
dejmują funkcjonariusze i co z nim wynika?

gospodarcze w okolicach 
Rynku będą czuły się odpo-
wiedzialne za przestrzeganie 
zasad, a przepływ informacji 
pomiędzy naszą jednostką 
a nimi będzie płynny. 

Jakie działania w rejonie 
Rynku podejmuje jednost-
ka oprócz spotkań i debat?

- Zdajemy sobie spra-
wę, że grupuje się tam część 
osób, które zakłócają porzą-
dek i ład. Do tego dochodzi 
niszczenie mienia, a szcze-
gólnie latem, kwestia szyb-
szych przejazdów samocho-
dów. Cały czas prowadzimy 
w tym rejonie patrole piesze, 
a od niedawna przechadza się 
tamtędy przewodnik z psem. 
Funkcjonariusze pojawiają się 
dość często w rejonie Rynku 
radiowozem jak również po-
jazdem nieoznakowanym, aby 
kontrolować prędkość aut. 

Czy te kontrole przekła-
dają się na większą ilość 
mandatów? 

- Zawsze represja jest ade-
kwatna do zagrożenia. Jeżeli 

weźmiemy pod uwagę spoży-
wanie alkoholu w miejscach 
publicznych i wszystkie pato-
logie, które wiążą się z łama-
niem ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, to takie miejsca 
jak rynki, parki są najbardziej 
narażone. Policjanci zawsze 
reagują na tego typu zacho-
wania i nakładają mandaty. 
Prowadzimy również sporo 
postępowań o wykroczenie, 
które kierujemy z wnio-
skiem o ukaranie do sądu. 
Co do przekroczeń pręd-
kości to odnotowujemy je, 
natomiast po analizie mo-
nitoringu i naszych obser-
wacjach nie potwierdziliśmy 
zdarzeń dotyczących wy-
ścigów ulicznych. Od kiedy 
jestem komendantem strze-

lińskiej jednostki zapew-
niłem całodobową służbę 
patrolu nieoznakowanego 
z wideorejestratorem, który 
przemieszcza się po naszych 
drogach.

Sporo mieszkańców 
zwraca uwagę na pro-
blemy pojawiające się 
na strzelińskim Rynku. 
Czy do komendy wpływają 
takie zgłoszenia?

- Pojawiają się i zawsze 
policjanci na nie reagują. Jest 
jednak wiele osób, które na-
rzekają na zaistniałą sytuację, 
ale ciężko jest ich zmobili-
zować, aby skorzystały z na-
szych narzędzi. Te debaty 
mają służyć właśnie temu, 
aby pokazać możliwości, 

z których mieszkańcy mogą 
korzystać. 

Być może pokutuje 
jeszcze przeświadczenie, 
że mieszkańcy nie chcą 
oficjalnie zgłaszać pro-
blemów policji w obawie 
przed konsekwencjami 
(ujawnienie danych, spra-
wy sądowe itp.)…

- Cały czas walczymy 
z tym reliktem przeszło-
ści. Jest to stereotyp, który 
w świadomości ludzi jeszcze 
pokutuje. Chcę podkreślić, 
że dzwoniąc do naszej jed-
nostki zgłaszający ma zacho-
waną anonimowość. Dla nas 
każda informacja jest cenna 
i zawsze reagujemy na zgło-
szenie nie zależnie czy znane 
są dane personalne zgłaszają-
cego. Są również inne metody 
kontaktu z naszą jednostką, 
jak Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, gdzie 
internauta zaznacza na ma-
pie konkretne zagrożenie, 
a funkcjonariusze następnie 
je weryfikują. Każdy może 
również skorzystać z aplika-
cji Dzielnicowy Bliżej Nas, 
co ułatwia kontakt z poli-
cjantem odpowiedzialnym za 
dany rejon.

Wzmożone patrole 
na strzelińskim Rynku 
niewątpliwie nieco po-

prawiają sytuację. Część 
osób zdaje sobie jednak 
sprawę, że funkcjonariu-
sze nie będą patrolować 
jednego miejsca przez 
całą dobę. Czy zwiększe-
nie monitoringu w tym 
rejonie mogłoby przynieść 
pozytywny efekt?

- Każda forma monitorin-
gu sprzyja utrzymaniu ładu 
i bezpieczeństwa. Im więcej, 
tym lepiej. Nad tym mocno 
pracujemy z włodarzami. 
Monitoring jest kluczowy 
przede wszystkim pod ką-
tem identyfikacji sprawców 
przestępstw czy wykroczeń. 
W eliminowaniu podobnych 
zagrożeń jest jednak bardzo 
duża rola społeczna. Wszyscy 
powinniśmy czuć się odpo-
wiedzialni za otaczający nas 
rejon i reagować na wszelkie 
próby zakłócania ładu i po-
rządku. Nie możemy zapo-
minać, że strzelińska policja 
ma wiele zadań do realizacji. 
Choć Rynek jest dla nas bar-
dzo ważny, to musimy też 
skupiać się na innych czyn-
nościach, jak choćby zagro-
żenia na drogach, a w powie-
cie strzelińskim mamy ponad 
400 km dróg. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Jest wzorem dla samorządowców i sołtysów

Sołtysuje 
już 30 lat
Społecznej pracy poświęcił znaczną część 
swojego życia. W sobotę, 2 marca w Danko-
wicach niezwykle uroczyście świętowano ju-
bileusz sołtysa Jana Bojczuka, który sprawu-
je funkcję już od 30 lat. 

DANKOWICE Po zakończeniu mszy sołtys 
zaprosił wszystkich do świe-
tlicy na poczęstunek i zabawę 
taneczną. Ucztę poprzedzi-
ła część oficjalna,  podczas 
której jubilatowi złożono 
życzenia i wręczono prezen-
ty. Głos zabrała burmistrz 
Dorota Pawnuk. - Nie tylko 
ze względu na długoletni 
staż, należy Pan do elitar-
nego grona  najbardziej za-
służonych sołtysów gminy 

Strzelin. Dla lokalnych sa-
morządowców oraz sołty-
sów jest Pan przykładem 
i wzorem nowoczesnego 
wiejskiego lidera, który 
kocha to co robi, wsłuchu-
je się w głos mieszkańców, 
a także potrafi współpra-
cować i skutecznie działać 
na rzecz rozwoju sołec-
twa i całej gminy Strzelin.  
Dzisiejsze wydarzenie jest 
nie tylko doskonałą oka-
zją do złożenia życzeń, ale 
też do wyrażenia naszej 
ogromnej wdzięczności 

za całokształt  Pańskiej 
ofiarnej pracy. Dziękuję 
za  skromność, wielkie po-
święcenie i cenne rady, któ-
re są dla nas często ważną 
wskazówką. Nie ukrywam, 
że bardzo liczę na kolej-
ne lata dobrej i owocnej 
współpracy. Życzę zdrowia 
i wszelkiej pomyślności 
oraz dalszego czerpania 
satysfakcji ze społecznej 
pracy - powiedziała szefowa 
gminy Strzelin. Uczestnicy 
obchodów jubileuszowych 
bawili się do późnych godzin 

nocnych, a o taneczne rytmy 
doskonale zadbał znany lo-
kalny zespół „Debet”. W jed-
nym z najbliższych numerów 

„Nowin Strzelińskich” opu-
blikujemy wywiad z Janem 
Bojczukiem.

RED

Jubilatowi składano życzenia i gratulacje

W obchodach jubileuszowych wzięło udział wielu mieszkańców Dankowic
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

1. Uchwała nr VI/57/19 w sprawie w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Miasta 
i Gminy Strzelin.

2. Uchwała nr VI/58/19 w sprawie powołania Rady Społecz-
nej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulato-
ryjnego w Strzelinie na kadencję 2019-2023.

3. Uchwała nr VI/59/19 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części KARSZÓW.

4. Uchwała nr VI/60/19 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
KAZANÓW.

5. Uchwała nr VI/61/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Wąwolnica.

6. Uchwała nr VI/62/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/126/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum 
Usług Komunalnych i Technicznych”.

7. Uchwała nr VI/63/19 w sprawie ustalenia wstępnej loka-
lizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby miej-
skiej i gminnej komunikacji publicznej w ciągu dróg powiatowych 

To były pierwsze obrady z wykorzystaniem nowoczesnego systemu E-Sesja.

E-dowód jest bezpłatnym i bez-
piecznym narzędziem, które 
umożliwia: 
• potwierdzenie tożsamości i obywa-
telstwa 
• przekraczanie granic państw, które 
uznają polski dowód osobisty jako 
dokument tożsamości 
• uwierzytelnianie się w e-usługach 
• podpisywanie dokumentów elektro-
nicznych 
• komunikację obywatela z: 
- administracją publiczną 
- służbą zdrowia 
- podmiotami komercyjnymi 

Wnioski o wydanie e-dowodu 
będzie można składać od 4 marca 
2019 r. Wydawanie nowych doku-
mentów rozpocznie się w marcu 
2019 r. Proces wymiany dowodów 
będzie rozłożony na 10 lat i potrwa 
do 2029 r. Wymiana starego dowo-
du osobistego na e-dowód będzie 
bezpłatna.

E-dowód zewnętrznie wygląda 
podobnie do zwykłego dowodu 
osobistego. Podzielony jednak jest 
na dwie warstwy: 
• graficzną – widoczną z zewnątrz 
• elektroniczną – niewidoczną z ze-
wnątrz 

Każdy obywatel ma ten sam wzór 
dowodu osobistego. 

Warstwa elektroniczna jest ukry-
ta. Z wierzchu nie widać żadnych jej 
oznak (na przykład chipu). W związ-
ku z tym e-dowód działa bezstyko-
wo. Można go położyć, albo włożyć 
do czytnika. Jednak warstwa elektro-
niczna fizycznie się z nim nie styka.

Warstwa graficzna zawiera na-

Tradycyjnie publikujemy wykaz uchwał podjętych na lutowej, VI Sesji Rady Miejskiej Strzelina.  Treść uchwał jest 
dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Strzelin w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”. 

w granicach Gminy Strzelin.
8. Uchwała nr VI/64/19 w sprawie zaliczenia nowych dróg 

na terenie Gminy Strzelin do kategorii dróg gminnych oraz usta-
lenia ich przebiegu.

9. Uchwała nr VI/65/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej Strzelina nr XLIV/595/18 z dnia 27 marca 2018 roku w spra-
wie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż zestawu 
monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielorodzinnych 
w ramach zadania pn. ”Bezpieczne podwórko”.

10. Uchwała nr VI/66/19 w sprawie wyrażenia zgody na najem 
lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

11. Uchwała nr VI/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie przy ul. Kamiennej.

12. Uchwała nr VI/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie przy ul. 
Brzegowej.

13. Uchwała nr VI/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi 
Muchowiec.

14. Uchwała nr VI/70/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zarzą-

dzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieru-
chomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów.

15. Uchwała nr VI/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Uchwała nr VI/72/19 zmieniająca uchwałę nr IV/41/18 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Strzelin na rok 2019.

17. Uchwała nr VI/73/19 zmieniająca uchwałę nr IV/40/18 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Strzelin.

RED

stępujące informacje: 
dane dotyczące osoby: 
- nazwisko 
- imię pierwsze 
- pozostałe imiona 
• nazwisko rodowe 
• imiona rodziców 
• datę i miejsce urodzenia 
• płeć 
• wizerunek twarzy 
• numer PESEL 
• obywatelstwo 
dane dotyczące dowodu osobistego:
 • serię i numer dowodu osobistego 
• datę wydania 
• datę ważności 
• oznaczenie organu wydającego do-
wód osobisty 
• numer CAN 

Warstwa elektroniczna zawiera 
te same dane, które są w warstwie 
graficznej, z wyjątkiem numeru 
CAN. Są one zapisane w formie 
elektronicznej. Dodatkowo zawar-
te są trzy certyfikaty: 
• certyfikat potwierdzenia obecności 
– nie wymaga kodu PIN. Certyfikat 
ten  zamieszcza się w każdym e-do-
wodzie. Jest dostępny w momencie, 
gdy e-dowód, po wprowadzeniu nu-
meru CAN, skomunikuje się z czyt-
nikiem. Jego użycie jest planowane 
w przyszłości do oznaczenia, że jest 
się obecnym na przykład w placów-
kach służby zdrowia. 
• certyfikat uwierzytelnienia i identy-
fikacji – wymaga 4-cyfrowego kodu 
PIN (tzw. PIN 1). Certyfikat ten 
umieszczony jest w e-dowodzie każ-
dej osoby, która posiada pełną albo 
ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. Certyfikat uwierzytelnienia 

i identyfikacji potwierdza dane posia-
dacza dowodu. Informacje w nim za-
warte są wykorzystywane przez Profil 
osobisty. Dzięki tym danym admini-
stracja publiczna może jednoznacznie 
zidentyfikować osobę, która korzysta 
z usług internetowych (dostępnych 
na przykład na platformie ePUAP czy 
obywatel.gov.pl). 
Aby otrzymać dostęp do certyfikatu 
uwierzytelnienia i identyfikacji, nale-
ży skomunikować e-dowód z czytni-
kiem poprzez wpisanie numeru CAN. 
Następnie należy podać kod PIN 1                   
i go powtórzyć. Kod ten ustala posia-
dacz w urzędzie, w momencie odbie-
rania e-dowodu lub później.
Certyfikat uwierzytelnienia i identy-
fikacji pełni również funkcję Podpi-
su zaufanego, który jest potrzebny 
do skorzystania z e-usług. 
• certyfikat składania podpisu osobi-
stego – wymaga 6-cyfrowego kodu 
PIN (tzw. PIN 2). 

Certyfikat podpisu osobi-
stego umieszczony jest w e-
-dowodzie osoby, która: 
- posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych 
- na wniosku o e-dowód wy-
raziła zgodę na zamieszczenie 
tego certyfikatu 

Jeżeli wniosek o e-dowód dotyczy 
osoby małoletniej, taką zgodę może 
wyrazić rodzic lub opiekun prawny. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy oso-
ba ta skończy 18 lat przed upływem 
ważności dowodu. Certyfikat aktywu-
je się automatycznie, w dniu ukończe-
nia 18 lat. 

Wyjątek stanowi dziewczyna w wie-
ku powyżej 16 lat, która wyszła za 
mąż. W takiej sytuacji uzyskuje peł-
nię praw obywatelskich i może sama 
złożyć wniosek o dowód i wyrazić 
zgodę lub jej brak na umieszczenie 
certyfikatu podpisu osobistego. Prawa 
te utrzymują się, gdy przed ukończe-
niem 18 lat rozwiedzie się, albo zosta-
nie wdową.

Certyfikat podpisu osobistego 
to elektroniczne poświadczenie da-

nych posiadacza e-dowodu. Przy-
porządkowuje do posiadacza dowo-
du osobistego te dane, które służą 
do sprawdzenia prawdziwości jego 
podpisu osobistego. 

Aby otrzymać dostęp do certyfika-
tu, należy skomunikować dokument 
z czytnikiem poprzez wpisanie nume-
ru CAN. Następnie należy podać kod 
PIN 2 i go powtórzyć. Kod ten ustala 
posiadacz w momencie odbierania e-
-dowodu lub później. 

Podpis osobisty daje możliwość 
złożenia podpisu w formie elektro-
nicznej. Jest on równoznaczny z pod-
pisem własnoręcznym. Ułatwia kon-
takt z podmiotami publicznymi oraz 
prywatnymi. Warunek jest taki, aby 
obie strony wyraziły na taki podpis 
zgodę. Gwarantem jakości i bezpie-
czeństwa tego podpisu są Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Minister Cyfryzacji

 

Dodatkowo w warstwie elektro-
nicznej dostępna jest przestrzeń, 
która umożliwia umieszczenie tzw. 
kwalifikowanego certyfikatu podpisu 
elektronicznego, zgodnego z art. 28 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 
23 lipca 2014 r w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w od-
niesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym oraz uchylają-
cego dyrektywę 1999/93/WE. 

Zestaw danych, które mogą się 
znajdować w kwalifikowanym certyfi-
kacie to np. imię (imiona), nazwisko, 
numer PESEL oraz inne dane, które 
mogą służyć do weryfikacji autentycz-
ności podpisu elektronicznego. 

Podpis elektroniczny równoważny 
jest podpisowi własnoręcznemu. Służy 

do podpisywania umów i dokumen-
tów, które mają moc prawną. Wydawa-
ny jest przez podmioty wpisane do tzw. 
rejestru kwalifikowanych podmiotów, 
które świadczą usługi certyfikacyjne 
służące do komunikacji z podmiotami 
komercyjnymi. Podmioty te dają gwa-
rancję jakości tego certyfikatu i pono-
szą bezpośrednią odpowiedzialność za 
wszelkie problemy z nim związane. 

Zamieszczenie w e-dowodzie 
kwalifikowanego certyfikatu pod-
pisu elektronicznego, wraz z da-
nymi do składania tego podpisu, 
oraz korzystanie z tego podpisu 
odbywa się na podstawie umowy 
posiadacza dowodu osobistego 
oraz dostawcy usługi zaufania. 
W przypadku unieważnienia do-
wodu osobistego, które skutkuje 
niemożnością korzystania z tego 
certyfikatu, Skarb Państwa nie 
ponosi kosztów związanych z za-
kupem nowego kwalifikowanego 

certyfikatu podpisu elektro-
nicznego. 

Kody PIN po raz pierwszy 
ustala obywatel w urzędzie.

Data ważności certyfikatów 
jest taka sama, jak data ważności 
e-dowodu.

Certyfikaty można zawiesić. Za-
wieszenie certyfikatów jest rów-
noznaczne z zawieszeniem e-do-

wodu. Okres zawieszenia może trwać 
do 14 dni kalendarzowych. W tym 
czasie każda czynność, która zostanie 
wykonana z użyciem zawieszonego e-
-dowodu (na przykład wzięcie pożycz-
ki), nie będzie miała skutków prawnych.

Jeżeli w ciągu 14 dni zawieszenie 
certyfikatów nie zostanie cofnięte, 
certyfikaty oraz e-dowód zostaną au-
tomatycznie unieważnione.

Działanie e-dowodu 
E-dowód komunikuje się z sys-

temem za pomocą czytnika. Proces 
przypomina korzystanie z karty płat-
niczej, przy czym e-dowód musi mieć 
cały czas kontakt z czytnikiem. Na-
leży przyłożyć albo włożyć e-dowód 
do czytnika i wpisać numer CAN.

UMiG Strzelin

Wymień dowód na elektroniczny 

Wchodzą e-dowody
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 
Czym się różni, czy za jego wymianę trzeba zapłacić, 
gdzie składać wnioski? 
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Został Pan nowym soł-
tysem Szczawina. Proszę 
opowiedzieć o sobie. Czym 
się Pan zajmuje?

- Mieszkam w Szczawinie 
od około 10 lat. Osiedliłem 
się tutaj, gdyż w Strzelinie 
poznałem żonę. Początko-
wo mieszkaliśmy w mieście, 
później kupiliśmy dział-
kę i wybudowaliśmy się 
w Szczawinie. Pochodzę na-
tomiast z Kątów Wrocław-
skich. Pracuje w Zakładzie 
Karnym we Wrocławiu jako 
zastępca kierownika działu 
ochrony. Przez pewien czas 
byłem przewodniczącym 
związku funkcjonariuszy 
i pracowników więzien-
nictwa na Dolnym Śląsku. 
Udało się wielu osobom po-
móc i wskazać pewną drogę 
w realizowaniu zamierzeń 
w kwestiach służbowych.

Z tego co udało nam 
się dowiedzieć ma Pan 
bardzo ciekawą pasję. 
To prawda, że jest Pan 
spikerem sportowym?

- Tak. Wszystko zaczęło 
się za sprawą mojego brata, 
który jest zastępcą dyrek-
tora Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich. Jako fan 
piłki ręcznej założył sekcję 
w Kątach Wrocławskich. 
Pomagałem mu przy orga-
nizacji wielu imprez i tur-
niejów przy okazji je prowa-
dząc. Później przełożyło się 
to na prowadzenie meczów 
piłki ręcznej.

Spikerem jest Pan więc 
na stałe dla drużyny w Ką-
tach Wrocławskich?

- Prowadzę mecze trzy, 
cztery razy w miesiącu dla 
drużyny UKS GOKiS Kąty 
Wrocławskie. Szczypiorniści 
są obecnie w drugiej lidze 
i mają realną szansę na awans. 
Dodatkowo prowadzę tur-

Piotr Pilski został nowym sołtysem Szczawina

Organizacja styczniowych 
zebrań była sporym logistycz-
nym wyzwaniem dla strzeliń-
skiego magistratu, bo w każ-
dym spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz i urzęd-
nicy. Wybrano 36 sołtysów, 
a biorąc pod uwagę kryterium 
płci - panuje teraz idealna rów-

Sołtysi i sołtyski na remis Rekord frekwencji padł w Trześni
W styczniu mieszkańcy naszych sołectw wy-
bierali nowych sołtysów i rady sołeckie. „No-
winy Strzelińskie” przyjrzały się sołeckim wy-
borom pod względem statystycznym. 

nowaga. Mamy 18 sołtysek i 18 
sołtysów. Aż w 28 sołectwach 
mieszkańcy sołectw zdecydo-
wali o reelekcji dotychczaso-
wych sołtysów. Kilku urzędu-
jących sołtysów w ogóle nie 
stanęło w wyborcze szranki, 
a niektórzy musieli uznać wyż-
szość konkurencji i oddać wła-

dze. Do rad sołeckich, które 
mają wspomagać sołtysów, 
wybrano 147 osób. W 18 so-
łectwach wybrano rady pięcio-
osobowe, w trzech rady liczą 
4 członków, a trzyosobowe 
rady powołano w aż 15 miej-
scowościach. Jeśli chodzi o fre-
kwencję to najwyższą - 51,2 % 
odnotowano w Trześni, gdzie 
doszło do zmiany sołtysa. 
Na 125 uprawnionych do gło-
sowania mieszkańców Trześni 
w wyborach uczestniczyło 

aż 64 osób. Na drugim miej-
scu uplasowały się Dankowice 
(38,7%), gdzie na 62 upraw-
nionych mieszkańców swój 
obywatelski obowiązek spełni-
ły 24 osoby. Ostatnie miejsce 
na podium zajęły Nieszkowi-
ce, w których zagłosowało 45 
ze 142 uprawnionych do gło-
sowania mieszkańców. To dało 
frekwencję - 31,69%. Na dru-
gim biegunie znalazły się: 
Muchowiec (8,9%), w którym 
w wyborach uczestniczyło za-

ledwie 12 ze 134 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców, 
Szczawin (9,1%) i Biedrzy-
chów (10,7%). Sołtysa i radę 
sołecką Biedrzychowa wybie-
rało 21 ze 196 uprawnionych, 
a w Szczawinie wzięło udział 
w wyborach 40 z 439 upraw-
nionych do głosowania miesz-
kańców. Średnia frekwencja 
ze wszystkich  sołectw to nieco 
ponad 19%. Najwięcej miesz-
kańców - 82 wybierało sołec-
ki samorząd w Kuropatniku, 

a najmniej, bo zaledwie 12 osób 
zagłosowało w Muchowcu. 
 Co ciekawe, aż dwukrotnie 
sołtysa wybierano w Górcu. 
Z uwagi na błyskawiczną re-
zygnację wybranego w stycz-
niu sołtysa pod koniec lutego  
musiało się tam odbyć kolejne 
zebranie wiejskie. Na sołtysa 
Górca wybrano doświadczo-
nego samorządowca i długo-
letniego radnego miejskiego 
- Kazimierza Cygana.

RED

Więzienie, piłka ręczna i maraton 

Sołtys spikerem sportowym
Niecodzienną pasją sołtysa ze Szczawina jest prowadzenie meczów piłki ręcznej. Jego głos 
napędza doping podczas spotkań klubu z Kątów Wrocławskich. Z Piotrem Pilskim rozmawia-
liśmy nie tylko o jego zainteresowaniach, ale także pomysłach na rozwój miejscowości.  

SZCZAWIN

nieje piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży 

Prowadzenie meczów 
to zapewne trudna i stre-
sująca praca. Czy ćwiczy 
Pan głos? 

- Początki są zwykle trud-
ne, bo ciężko się przełamać. 
Było mi nieco łatwiej, po-
nieważ wcześniej prowa-
dziłem różnego rodzaju 
imprezy, więc oswoiłem się 
z mikrofonem. Stres poja-
wia się zawsze, szczególnie, 
gdy na mecze przychodzi 
kilkaset osób, a moim za-
daniem jest napędzenie ca-
łej „maszyny”. Satysfakcja 
jest jednak nie do opisania, 
zwłaszcza, gdy zespół wy-
grywa. Przed prowadze-
niem meczów nie ćwiczę, 
ale na studiach miałem za-

jęcia z emisji głosu. Muszę 
jednak przyznać, że w oko-
licach 40 minuty trwania 
spotkania nie słyszę już 
własnego głosu. 

A uprawia Pan jakiś 
sport?

- Dawniej grałem dość 
długo w piłkę nożną. Miałem 
nawet epizod w Śląsku Wro-
cław, ale ze względu na uraz 
kręgosłupa musiałem zaprze-
stać uprawiania jakiejkolwiek 
dyscypliny sportowej. W pił-
kę ręczną nie grałem. 

Prowadzenie meczów 
piłki ręcznej to nie jedyna 
Pana pasja…

- Zajmuje się również or-
ganizacją Nocnego Mara-
tonu z Przygodami „Ryś”. 
Jest to maraton na orientację 

z przygodami dla służb mun-
durowych i ich sympatyków, 
który odbywa się na tere-
nie gmin Kąty Wrocławskie 
i Mietków. W zawodach 
startują kilkuosobowe grupy 
z całej Polski, a ich zadaniem 
jest pokonanie kilkunastu 
punktów kontrolnych (m.in. 
strzelanie, przeprawy ponto-
nowe, sprawnościowe tory 
przeszkód itp.). Każda edycja 
ma także element charytatyw-
ny. W tym roku będziemy pro-
mować dawców 
szpiku dla fun-
dacji DKMS.

Wróćmy 
do stanowi-
ska sołtysa. 
Mieszka-
jąc dekadę 
zdążył Pan 
zapewne do-
brze poznać 
miejscowość 
i ludzi. Jaka 
jest Pana 
wizja rozwoju 
Szczawina?

- Nasza 
miejscowość 
cały czas się 
rozwija, po-
wstają domy, 
wprowadza-
ją się nowe 
osoby. Dużą 
grupę stanowią 
także rdzenni 
mieszkańcy. 
Chciałbym, 
aby sołectwo 
bardziej się 
integrowało, 
dlatego będę 
starał się 
organizować 

różnego rodzaju spotkania 
i wyjazdy.

Już jakieś są zaplanowane?
- Tak. W piątek, 8 marca 

przewidujemy Dzień Ko-
biet. Liczę, że mieszkanki 
chętnie wezmą udział w tym 
wydarzeniu. W planach mamy 
również wycieczkę, obchody 
Dnia Dziecka czy wakacyjny 
piknik rodzinny. Pomysłów 
jest więcej. Będziemy je stop-
niowo wprowadzać w życie.

A pod kątem inwestycji 
to jakie zadania dla Szcza-
wina są istotne?

- Wiele rzeczy jest do zro-
bienia. Liczę, że z pomocą 
burmistrza i gminy uda się 
je zrealizować.  Naszą bo-
lączką jest przede wszyst-
kim kiepski stan drogi, 
a także kanalizacji burzowej, 
gdyż jej niedrożność powo-
duje podtopienia. Kolejną 
kwestią jest oświetlenie czę-
ści nowego osiedla. Ważną 
kwestią jest również nowa 
lokalizacja świetlicy, która 
obecnie mieści się w budyn-
ku mieszkalnym, co jest nie-
co uciążliwe. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

TERMINY
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DĘBNIKI

Oficjalnie sołtysem była 
Pani przez blisko 30 lat. 
Wcześniej jednak, gdy 
tę funkcję pełnił mąż,  
większość spraw sołec-
kich również spoczywało 
na Pani barkach...

- Ten dom z funkcją soł-
tysa związany jest od 1974 
r. Przez pierwsze 16 lat mąż 
był sołtysem, jednak to były 
czasy, w których on zajmo-
wał się głównie gospodar-
stwem rolnym. Większość 
obowiązków wynikających 
z pełnienia tej funkcji spa-
dło na mnie. Zaopatrywa-
łam ludzi m.in. w kartki 
żywnościowe, wydawałam 
zaświadczenia pochodzenia 
świń i krów, a w tym czasie 
każdy rolnik je hodował. 
Na początku telefon stacjo-
narny w wiosce był wyłącz-
nie w naszym domu, więc 
to do nas jako pierwszych 
spływały informacje ze szpi-
tali m.in. o urodzeniach dzie-
ci czy czyjejś śmierci. 

Dawniej było to więc za-
jęcie bardziej absorbujące 
czas...

- Zdecydowanie. Praca 
sołtysa była dużo cięższa 
niż dzisiaj, ale wtedy z mę-
żem byliśmy młodsi, a życie 
na wsi wyglądało inaczej niż 
obecnie. Każdy każdego do-
brze znał, ludzie się bardziej 
integrowali.

Kolejną kadencję nie 
chciała Pani już pełnić tej 
funkcji i podczas stycz-
niowych wyborów sołec-
kich nie ubiegała się Pani 
o to stanowisko. Z czego 
wynikała taka decyzja? 

- Już cztery lata temu 
miałam nie kandydować. 
W tamtym czasie mój mąż 
leżał ciężko chory w szpitalu. 

Dla byłej sołtys Anny Michalskiej najcenniejszą nagrodą była statuetka „Sołtysa roku 2013”

W styczniu i w lutym wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie, 
a w mieście zarządy osiedli. Bardzo dziękuję wszystkim za ak-
tywny udział w zebraniach wiejskich i osiedlowych oraz całkiem 
dobrą, jeśli chodzi o sołectwa, frekwencję. Niestety, w przypadku 
naszych strzelińskich osiedli frekwencja była zdecydowanie zbyt 
niska. Myślę, że aktywizacja mieszkańców miasta to jedno z więk-
szych wyzwań stojących przed nami w tej pięcioletniej kadencji. 
Ten problem musimy rozwiązać wspólnie z zarządami osiedli. 
Jestem przekonana, że dokonaliście dobrych wyborów, a Wasi 
przedstawiciele będą przez najbliższe pięć lat skutecznie współ-
pracować dla dobra sołectw, osiedli oraz całej gminy Strzelin. 
W większości sołectw i w części osiedli ponownie obdarzyliście 
zaufaniem dotychczasowych sołtysów i przewodniczących zarzą-
dów. To najlepszy dowód na to, że Wasi przedstawiciele spraw-
dzili się w społecznej pracy i będą nadal skutecznie działać dla 
lokalnej społeczności.  Gratuluję wszystkim wybranym  i bardzo 
liczę na bliską i owocną współpracę.  Bardzo dziękuję tym, któ-

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Strzelin„Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy możliwości do maksimum”

Blisko pół wieku w roli sołtysa

Podczas zebrania mieszkańcy 
chcieli, żebym kontynuowała 
pracę i zgodziłam się. Tym 
razem już pół roku wcześniej 
zapowiedziałam, że nie będę 
kandydować. Postanowiłam 
od tego odpocząć. Nadal 
będę pracowała na rzecz wsi, 
gdyż jestem członkiem rady 
sołeckiej. 

Pani ciężka długoletnia 
praca sołtysa została do-
strzeżona przez wiele osób 
i instytucji... 

- Tak. W 1979 r. otrzyma-
łam m.in. Brązowy Krzyż 
Zasługi PRL. Przyznano mi 
również złotą odznakę kółek 
rolniczych i wręczono po-
dziękowania za współpracę 
z samorządami

Ale chyba najcenniej-
sza dla Pani jest statuetka 
„Sołtysa roku 2013”. Wy-
grała Pani wówczas kon-
kurs organizowany przez 
wojewodę dolnośląskiego 
zostając najaktywniejszym 
sołtysem Dolnego Śląska...

- Nie spodziewałam się 
tego. Było to dla mnie bardzo 
dużym zaskoczeniem. Już 
sama nominacja do tego kon-
kursu przez Panią burmistrz 
była dla mnie wyróżnieniem, 

ale to co się stało później 
przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania. Na gali byłam 
zdziwiona, że podczas wrę-
czania wyróżnień sołtysom 
nie wyczytywano mojego na-
zwiska. Myślałam, że zapo-
mniano o mnie, a na samym 
końcu okazało się, że otrzy-
małam główną nagrodę.

Ta nagroda to docenie-
nie Pani wkładu w roz-
wój Dębnik. Przez lata 
miejscowość bardzo się 
zmieniła...

- Wydaje mi się, że wy-
korzystaliśmy możliwości 
do maksimum. Przeprowa-
dzono u nas wiele bardzo 
istotnych inwestycji.

No właśnie, a która była 
najważniejsza w Pani ocenie?

- Wszystkie były istotne, 
ale najbardziej potrzebny 
był remont drogi przez wieś, 
która była już w złym stanie. 
To był jeden z pierwszych 
wydatków powiatu strzeliń-
skiego z udziałem pieniędzy 
z Unii Europejskiej. Bardzo 
ważna dla lokalnej społecz-
ności była także budowa 
świetlicy czy remont drogi 
w kierunku Doliny Żab, wo-
dociąg, telefonizacja, oświe-

tlenie uliczne, plac 
zabaw, siłownia 
zewnętrzna.

Dziękuję za 
rozmowę.

- Ja również. 
Przy okazji chcia-
łabym podzięko-

wać za wieloletnią 
współpracę 

burmistrzom, pra-
cownikom urzędu 

oraz wszystkim 
jednostkom. 

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

We wtorek, 19 lutego nowe-
go przewodniczącego i zarząd 
wybrano na Osiedlu Zachod-
nim. W zebraniu, zorganizo-
wanym w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 w Strzelinie, 
uczestniczyło 13 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców. 
Jedynym kandydatem na nowe-
go przewodniczącego był do-
tychczasowy szef  osiedla Jerzy 

We wtorek, 12 lutego 
mieszkańcy Osiedla Stare 
Miasto wybrali nowy zarząd 
osiedla. W zebraniu, zorga-
nizowanym w sali konferen-
cyjnej Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury, uczestniczyło 10 
uprawionych do głosowania 
mieszkańców. Z uwagi na to, 
że na zebranie, nie dotarł nikt 
z ustępującego zarządu, nie 
przedstawiono sprawozdania 
z czteroletniej działalności. 
Nowego przewodniczącego 
Łukasza Krzysztofczyka wy- Nowy zarząd Osiedla Stare Miasto (od lewej) K. Stępień, M. Siedlarz, Ł. Krzysztofczyk i M. Bielska

Przewodniczącym Osiedla Zachodniego będzie nadal Jerzy Geroń (z prawej)

Czwarte strzelińskie osiedle 
wybrało 11 lutego swoje nowe 
władze. Mieszkańcy Osiedla 
Południowego jednogłośnie 
zdecydowali, że przewodni-
czącym zarządu będzie An-
drzej Szymczak. Uczestnicy 
zebrania byli też jednomyślni 
przy wyborze członków za-
rządu. Nowego przewodni-
czącego będą wspierać: Vio-
letta Misa - Pachut, Michał 

Nowym przewodniczącym Osiedla Południowego został Andrzej Szymczak

Osiedle Południowe ma nowy zarząd
Kołodnicki oraz Wojciech 
Zieliński. Przed podjęciem de-
cyzji wyborczych mieszkańcy 
wysłuchali sprawozdania ustę-
pującego przewodniczącego 
zarządu Sebastiana Szmigiel-
skiego. Obrady, w których 
uczestniczyło 14 uprawnio-
nych do głosowania osób, 
sprawnie poprowadził Za-
stępca Burmistrza - Mariusz 
Kunysz. Przypomnijmy, 

że w skład Osiedla Południo-
wego wchodzą następujące 
ulice: Księdza Władysława 
Michałkiewicza, Powstańców 
Śląskich, Ząbkowicka, Księ-
dza Jerzego Popiełuszki,Gór-
nicza, Kamienna, Plac Pokoju, 
Okrzei, Szybalskiego, Plac 1 
Maja, Dzierżoniowska, Woj-
ska Polskiego (do skrzyżowa-
nia z ulicami: M. Kopernika 
i Staromiejską).

RED

Padło wiele pytań 

Jednogłośnie poparli przewodniczącego 
Geroń, który wcześniej przed-
stawił obszerne sprawozdanie 
z czteroletniej pracy. Został 
jednogłośnie wybrany na ko-
lejną, tym razem już pięciolet-
nią kadencję. W skład nowego 
zarządu weszli jeszcze: Bożena 
Augustyn, Wiesław Grudzień 
oraz Michał Ostrowski. Zebra-
nie sprawnie poprowadził za-
stępca burmistrza Mariusz Ku-

nysz, który odpowiedział też 
na liczne pytania mieszkańców. 
Wiceburmistrzowi towarzy-
szyli naczelnicy strzelińskiego 
magistratu - Mirosław Stępień 
i Jan Maćkała. O sprawach 
i tematach zgłoszonych przez 
uczestników zebrania będzie-
my pisać na łamach „Nowin 
Strzelińskich".

RED

Ustępujący zarząd nie złożył sprawozdania

Łukasz Krzysztofczyk 
nowym szefem osiedla

brano jednogłośnie, a w skład 
zarządu weszli jeszcze: Kuba 
Stępień, Magdalena Siedlarz 
i Małgorzata Bielska. Dodaj-
my, że obradom przysłuchi-
wali się radni Rady Miejskiej 
Strzelina - Ireneusz Szałajko 
i Kazimierz Kubisz, a bur-
mistrz Dorocie Pawnuk to-
warzyszyli naczelnicy strze-
lińskiego magistratu - Jan 
Maćkała, Mirosław Stępień 
oraz Ryszard Piestrak, kie-
rownik Centrum Usług Ko-
munalnych i Technicznych 

w Strzelinie. 
Szefowa gminy 

przedstawiła bardzo 
obszerną informację 
poświęconą zrealizo-
wanym oraz planowa-
nym na terenie osiedla 
inwestycjom i zadaniom 
remontowym. Mówiła 
m.in. nadchodzącej 
przebudowie wschod-
niej pierzei. W trakcie 
zebrania poruszano 
m.in. problem utrzyma-
nia czystości w cen-
tralnej części miasta. 
Tematy, które zasy-
gnalizowano w trakcie 
dyskusji pojawią się 
wkrótce na łamach 
kolejnych numerów 
„Nowin Strzelińskich”.

RED
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Był Pan sołtysem Trze-
śni przez wiele lat. Pełnie-
nie tej funkcji to trudny ka-
wałek chleba?

- Byłem sołtysem pięć ka-
dencji czyli 20 lat. Jest to cięż-
ka praca społeczna, którą 
trzeba lubić. Wydaje mi się, 
że bycie sołtysem to pew-
nego rodzaju powołanie, 
więc jeśli ktoś tego nie czuje 
nie powinien decydować się 
na pełnienie tej funkcji. 

Sołtysowanie to nie było 
Pana jedyne zajęcie. Na-
dal pełni Pan również inne 
funkcje... 

- Tak. Jestem przewodni-
czącym Rady Wojewódzkie-
go Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych we 
Wrocławiu, członkiem rady 
Centralnego Ośrodka Wspar-
cia Rolniczego we Wrocła-
wiu. Przewodniczę również 
spółce wodnej, która działa 
od sześciu lat w Trześni. Po-
nadto pracuję w zarządzie 
struktur Polskiego Stron-
nictwa Ludowego na szcze-
blu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Dodatkowo 
od niedawna działam w Sto-
warzyszeniu Inicjatyw Spo-
łecznych, którego zadaniem 
jest praca na rzecz gminy 
Strzelin w zakresie zdrowia, 
szkolnictwa, ale także sportu 
i rekreacji. 

Pana praca jako sołtysa 
została dostrzeżona. Trzy 
lata temu został Pan no-
minowany przez burmi-
strza Strzelina do konkur-
su „Sołtysa Roku 2016”. 
Nagroda przyznawana jest 
przez wojewodę dolnoślą-
skiego. W konkursie brało 
udział ponad 100 sołtysów 
z Dolnego Śląska. Nie-
stety, nie udało się wtedy 
Panu zdobyć tego tytułu. 
Jak Pan wspomina galę? 

- Nominacja była dla mnie 
dużym zaskoczeniem. Ucie-
szyłem się, że burmistrz za-
uważyła moją pracę. Będąc 
sołtysem starałem się nie 
zawracać głowy burmistrzo-
wi problemami wsi, gdyż 
wychodziłem z założenia, 
że nasz urząd ma dobrych 
pracowników i kierowników 

Były sołtys Trześni Józef Teneta podsumował swoją 20-letnią pracę

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Strzelin
rzy już przestali pełnić funkcje w samorządzie sołeckim i osie-
dlowym.  Podczas zebrań  wiejskich i osiedlowych zgłaszaliście 
przedstawicielom władz wiele spraw i nurtujących Was proble-
mów. Zapewniam, że wszystkie zasygnalizowane tematy są już 
szczegółowo analizowane przez moich pracowników. Oczywiście  
nie wszystkie Wasze sugestie, dotyczące zwłaszcza kosztownych 
inwestycji, będą zrealizowane od ręki. Myślę jednak, że każdy 
z nas ma świadomość, iż w ciągu kilku lat nie da się zaspoko-
ić rosnących oczekiwań mieszkańców kilkunastotysięcznego, 
dynamicznie rozwijającego się miasta oraz 36 sołectw. Te naj-
bardziej palące problemy, dotyczące zwłaszcza  kwestii popra-
wy bezpieczeństwa, będą rozwiązywane w pierwszej kolejności.  
Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywności spo-
łecznej i obywatelskiej, zrzeszania się i działania w lokalnych sto-
warzyszeniach. Bo współpraca i integracja doskonale służy roz-
wojowi naszej małej ojczyzny - gminy Strzelin.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

Nowy zarząd Osiedla Stare Miasto (od lewej) K. Stępień, M. Siedlarz, Ł. Krzysztofczyk i M. Bielska

Przewodniczącym Osiedla Zachodniego będzie nadal Jerzy Geroń (z prawej)

Nowym przewodniczącym Osiedla Południowego został Andrzej Szymczak

Nie jest już sołtysem, ale nadal będzie prowadził spółkę wodną 

„TO PEWNEGO RODZAJU POWOŁANIE”
W rozmowie z byłym sołtysem Trześni Józefem Tenetą podsumowaliśmy jego dwudziestolet-
nią pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wspominaliśmy m.in. nominację w konkursie „Soł-
tys Roku 2016” i dowiedzieliśmy się z jakich inwestycji jest najbardziej zadowolony, a czego 
żałuje, że nie udało się zrealizować. 

TRZEŚNIA

wydziałów, którzy pomo-
gą w każdej sprawie. Tak 
też było, gdy zwracałem się 
z różnymi wnioskami. Nato-
miast uczestnictwo w samej 
gali konkursowej „Sołtysa 
Roku” wspominam miło. 
Była to okazja do poznania 
innych sołtysów, wójtów czy 
burmistrzów z Dolnego Ślą-
ska. Uważam, że ten konkurs 
jest potrzebny i docenia pra-
cę ludzi na najniższym szcze-
blu samorządowym.

Z jakiej inwestycji, którą 
udało się zrealizować pod-
czas pełnienia przez Pana 
funkcji sołtysa, 
jest Pan najbar-
dziej zadowolony?

- Takich jest wię-
cej niż jedna. Nie-
wątpliwie remont 
świetlicy i jej dopo-
sażenie (m.in. meble 
kuchenne, naczynia, 
urządzenia itp.).  
Udało się również 
wybudować altanę 
i urządzić plac za-
baw, co kosztowało 
dużo wysiłku. Bar-
dzo istotna dla lo-
kalnej społeczności 
była także budowa 
kapliczki przydroż-
nej wraz z ogrodze-
niem. Wiele inwe-
stycji nie udałoby 
się zrealizować bez 
pomocy środków 
gminnych, ale nie-
oceniona była także 
pomoc mieszkań-
ców, którzy często 
pracowali w czynie 
społecznym.

A czy są jakieś 
zadania, które ża-

łuje Pan, że nie udało się 
zrealizować? 

- Myślę, że sprawa budowy 
chodnika w Trześni. O tę in-
westycję wnioskowaliśmy 
wielokrotnie, ale zwykle pa-
dał argument, że najpierw 
należałby wykonać w miej-
scowości kanalizację sani-
tarną, a w dalszej kolejności 
chodnik. Drugą kwestią jest 
remont drogi powiatowej, 
która jest w fatalnym stanie. 
Są to kosztowne inwestycje. 
Wydaje mi się, że minie jesz-
cze trochę czasu zanim uda 
się je wykonać.  

Wspominał Pan wcześniej 
o działającej spółce wodnej. 
Czy mimo tego, że nie jest 
Pan już sołtysem, nadal bę-
dzie jej przewodniczył?

- Tak. Złożyliśmy kolejne 
wnioski m.in. do Urzędu Wo-
jewódzkiego we Wrocławiu 
i Urzędu Gminy w Strzeli-
nie, więc warto kontynuować 
tę pracę. Mamy wykoszone 
i zadbane rowy przy polach 
w Trześni. W najbliższym 
czasie ponownie będziemy 
udrażniać odcinki rowów, 
które już wcześniej czyścili-
śmy. Mamy problem z jed-
nym rowem w kierunku 
Brożca, gdyż jest nieudroż-
niony i niestety, woda cofa 
się. Postaramy się znaleźć 
na to jakieś rozwiązanie.

Dziękuję za rozmowę.
- Ja również. Przy okazji 

chciałbym podziękować za 
wieloletnią współpracę bur-
mistrzom, wiceburmistrzom, 
kierownikom wydziałów, me-
rytorycznym pracownikom 
urzędu gminy, wszystkim 
jednostkom pomocniczym, 
a także koleżankom i kole-
gom sołtysom. 

Jakub Olejnik
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Tym razem wydarzenie odbyło się w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury, a z zaproszenia burmistrza skorzystali 
przedstawiciele dużych, średnich oraz małych, rodzinnych 
przedsiębiorstw, działających na terenie miasta i gminy 
Strzelin. Warto podkreślić, że w gronie gości nie zabra-
kło reprezentantów firm – partnerów gminnego progra-
mu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”. Organizatorzy za-
dbali o bogaty program spotkania. Po rejestracji, toaście 
i krótkim przemówieniu burmistrza rozpoczęła się część 
szkoleniowo-informacyjna. Zastępca burmistrza Mariusz 
Kunysz przypomniał przedsiębiorcom o ustawowym obo-
wiązku dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Podkreślił, 
że prowadzenie działalności bez wpisu może skutkować 
naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. O nowych 
ulgach w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą („Ulga 
na Start” i „Mały ZUS”) oraz programie E-akta mówi-
ła Mariola Omachel, Kierownik Biura Terenowego Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w Strzelinie. Kolejnym 
prelegentem była Bogumiła Mierzwińska, Prezes Lokal-
nej Grupy Działania Gromnik, która przedstawiła in-
formacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach 
Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane-
go przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej, objętego 
„Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”. O wsparciu przedsiębiorców przy wykorzystaniu 
środków i usług urzędu pracy mówiła Iwona Engel p.o. 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie, a te-
mat wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wy-
konaniu obowiązków podatkowych przybliżyła zebranym 
Ewa Amerek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strze-
linie. Szefowa strzelińskiej „skarbówki” poruszyła też 
m.in. temat usługi „Twój e-PIT”. Po wyczerpaniu bogatej 
części szkoleniowo-informacyjnej przyszedł czas na ar-
tystyczny akcent, którym był koncert muzyki filmowej 
w wykonaniu kobiecego Kwartetu Smyczkowego „Paka-
mera”. Warto podkreślić, że kwartet na co dzień współ-
pracuje z wrocławskim Narodowym Forum Muzyki.  
Spotkanie było świetną okazją do integracji środowiska 
lokalnych przedsiębiorców, wymiany doświadczeń oraz 
nawiązania współpracy.

RED

Podczas spotkania wzniesiono toast za pomyślność lokalnych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy chętnie skorzystali z zaproszenia

Bogaty program i artystyczny akcent

Okazja do 
integracji 

Ponad 30 lokalnych przedsiębiorców uczest-
niczyło w tradycyjnym spotkaniu noworocz-
nym, zorganizowanym w  środę, 13 lutego 
przez burmistrz Dorotę Pawnuk.
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Organizatorzy II edycji Strzelińskiego Festiwalu Literatury 
uchylili rąbka tajemnicy i pochwalili się największą festiwalową 
atrakcją. A jest się czym chwalić, bo  21 września 2019 r. , Strze-
lin odwiedzi wybitny pisarz Graham Masterton. Ta wiadomość 
niewątpliwie ucieszy licznych sympatyków angielskiego auto-
ra, twórcy wielu kultowych horrorów. Co ciekawe nie będzie 
to pierwsza wizyta pisarza w naszym mieście, ale tym razem 
Graham Masterton spotka się  w SOK-u z naprawdę szeroką 
publicznością. Będzie okazja do rozmowy i zdobycia autogra-
fu. Już dzisiaj do tego gorąco zachęcamy, bo pisarz jest prze-
sympatycznym, ciepłym i bardzo kontaktowym człowiekiem, 
Przypomnijmy, że inicjatorem i współorganizatorem  festiwalu 
jest strzeliński pisarz Tomasz Duszyński. Współorganizatora-
mi wydarzenia są: gmina Strzelin, Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Strzelinie oraz Strzeliński Ośrodek Kultury. Na ła-
mach „Nowin Strzelińskich” będziemy na bieżąco przybliżać 
atrakcje, które znajdą się w programie wrześniowego festiwalu.

RED

„Drzewo życia” to symbol obecny w wielu kulturach – przy-
wołuje go prawie każda religia i stał się częstym motywem 
w sztuce nie tylko sakralnej. Jednak co ma wspólnego z biblio-
teką? Z pewnością na półkach znalazłyby się książki, których 
autorzy użyli tej figury symbolicznej. Poza tym warto przypo-
mnieć sobie etymologię wyrażenia „czytać od deski do deski”, 
które wskazuje na drewniane oprawy dawnych ksiąg. Okazał 
się także inspiracją dla grafików, którzy tworzą ekslibrisy, 
a te – z natury rzeczy – w bibliotece czują się na swoim miejscu. 
Dlatego od kilku już lat prezentujemy je na wystawie, której ini-
cjatorem jest biblioteka z Oleśnicy.  Tym razem grono artystów 
polskich i europejskich starało się w tej małej formie graficznej 
przedstawić własną interpretację pojęcia. Pojawiają się bliskie 
ideom religijnym ujęcia drzewa jako łącznika naszego ziemskie-
go bytu z czymś wyższym, metafizycznym, a także jako gwarant 
nieśmiertelności. Czasem jednak bywa ono całkiem świeckim 
symbolem witalności. Z drugiej strony drzewo – oznaka mocy 
i trwania staje się atrybutem wanitatywnym, symbolizującym 
przemijalność ludzkiego życia. Nie zabrakło też  sugestii, 
że to właśnie książka jest instrumentem utrwalania i krzewie-
nia wiedzy, a obrazowa forma tej idei, polegająca na  wpisaniu 
książki w pień drzewa, czyni z niej swoistą wersję „drzewa ży-
cia”. Zapraszamy do szukania kolejnych tropów interpretacyj-
nych. Ekspozycja będzie dostępna do końca kwietnia.

RED

 „DRZEWO ŻYCIA” W BIBLIOTECE

Graham Masterton przyjedzie do Strzelina

Król litertury grozy 
gwiazdą festiwalu
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Uczcili ich pamięć 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Strze-

linie uczcili niedawno pamięć Żołnierzy Armii 
Krajowej składając wiązankę kwiatów oraz 
paląc znicz pod Obeliskiem Żołnierzy AK 
w Parku Miejskim i pod Tablicą Pamiątkową 
w Kościele Podwyższenia Krzyża w Strzelinie 
oraz na grobie długoletniego przyjaciela naszej 
szkoły kapitana Stanisława Matwijów.

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz gen. 
Władysław Sikorski wydał rozkaz o prze-
kształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię 
Krajową. AK jest uważana za największe i naj-
lepiej zorganizowane podziemne wojsko dzia-
łające w okupowanej Europie, a jej głównym 
zadaniem było prowadzenie walki o odzyska-
nie niepodległości przez organizowanie i pro-
wadzenie samoobrony i przygotowanie armii 
podziemnej na okres powstania, które miało 
wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie 
militarnego załamania Niemiec.

RED
Uczniowie PSP nr 5 w Strzelinie złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz pod Obeliskiem Żołnierzy AK w Parku Miejskim

DOBRE CHWILE Z POEZJĄ
To było piękne spotkanie. Wypełnione liryką i  ludzką 

życzliwością. Można powiedzieć, że było miłym przedłu-
żeniem nastrojów walentynkowych. Wszystko to za sprawą 
poetyckiego przesłania, ale przede wszystkim wspaniałego 
tercetu, który jego przekaz nasycił talentem i osobistym 
wdziękiem. Poetce – Pani Agnieszce Chrobot towarzyszył 
duet wokalno-instrumentalny wykonujący skomponowane 
do jej wierszy utwory – Małgorzata Pasznicka i Mariusz 
Buczek. W pieśniach, ale też w autorskich recytacjach wy-
brzmiały słowa mądre i serdeczne. Bowiem poezja Pani 
Agnieszki jest wyrazem miłości do ludzi, przyrody, świata. 
Podana pięknym głosem wokalistki, uzupełnionym przez 
gitarowe dźwięki i męski tembr akompaniującego jej mu-
zyka pozwoliła słuchaczom na chwile wytchnienia i zmy-
słowej przyjemności. Z kolei ekspresyjny przekaz autorki 
wierszy był wzruszający, zaś sam kontakt z nią budujący. 
Późny debiut poetycki, już po ustaniu aktywności zawo-
dowej byłej polonistki, jest bowiem świadectwem tego, 
że w każdym wieku można żyć ciekawie i że nigdy nie jest 
za późno na uruchomienie kreatywnych mocy i spełnie-
nie. Nic zatem dziwnego, że uczestnicy spotkania mogli 
wyjść wzbogaceni o wrażenia, ale także refleksję o tym, 
co w życiu ważne, co nadaje mu sens. Ci, którzy kupili 
tomik poetycki lub płytę będą mogli wielokrotnie czerpać 
z tej swoistej recepty na dobre życie. 

RED

To tercet prawdziwie serdeczny

Odkryły bankowe tajemnice 
Grupa „Misiów” z Przedszkola Miejskiego w Strzelinie od-

wiedziła Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Dzieci zobaczyły jak 
wygląda praca w takiej instytucji nie tylko od strony klienta, ale 
także co jest w banku po jego tajemniczej stronie – czyli tam, 
gdzie nie wszyscy mogą zajrzeć. Następnie Marta Drozdow-
ska opowiedziała przedszkolakom ciekawostki o pieniądzach. 
Dzieci dowiedziały się jak transportuje się pieniądze, gdzie 
i jak się je przechowuje i jak można je szybko policzyć. Mia-
ły możliwość obejrzenia z bliska „sztabki złota”. Na koniec 
spotkania dzieci otrzymały prezenty i podziękowały pracowni-
kom, którzy odkryli przed nimi trochę bankowej tajemnicy… 

RED

Wizyta w banku dla przedszkolaków była bardzo interesującym przeżyciem

Czytanie międzypokoleniowe
We wtorek, 26 lutego grupa czytających wo-

lontariuszy z klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzelinie (Nikola Hutnik, Amelia Nowak, Iga 
Kozak, Nel Kostecka, Patrycja Zarzyczańska, Ka-
rolina Długosz, Hanna Czerwińska, Małgorzata 
Węgrzyn, Agata Woźniak i Konrad Niełacny) od-
wiedziła chorych w strzelińskim Zakładzie Pie-
lęgnacyjno - Opiekuńczym. Wszystko odbyło się 
w ramach akcji pt. „czytanie międzypokoleniowe”. 
Wizyta umiliła czas pacjentom, gdyż uczniowie 
czytali fragment książki Małgorzaty Musierowicz 
„Ida sierpniowa”, „Kwiat Kalafiora” lub „Kłam-
czucha” i rozmawiali o życiu. Dla każdego uczest-
nika był to wyjątkowy czas, którym mógł podzielić 
się z innymi. Nie obyło się bez śmiechu i żartów 
w bardzo miłej atmosferze. Mieszkańcy zakładu 
bardzo ucieszyli się z wizyty dzieciaków i zapra-
szali na następną. Również panie pielęgniarki 
przyjęły gości bardzo serdecznie, krusząc niepew-
ność i strach uczniów.

RED
Grupa wolontariuszy z PSP nr 4 w Strzelinie odwiedziła ostatnio chorych w strzelińskim Zakładzie Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczym

Baśniowy 
świat

W środę, 27 lu-
tego w Publicznej 
Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Strzeli-
nie odbył się finał 
IX edycji projektu 
edukacyjnego „Znamy baśnie” skierowanego do uczniów klas IV. 
Przygoda z baśnią trwała kilka miesięcy (od listopada do lutego). 
Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego pod hasłem: 
„Czytaj baśnie, bo od wieków dobro kształtują w człowieku” był 
rozwój kompetencji czytelniczych. Baśniowy świat – bliski dziec-
ku sprzyjał rozwojowi nie tylko sfery emocjonalnej. Proponowa-
ne w projekcie zadania dały możliwość kształtowania kreatywnej 
postawy. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawach, 
a najciekawsze nagrodzono dyplomami.

Tego dnia rodziny czwartoklasistów licznie przybyły do szko-
ły. W niezwykle miłej atmosferze zwiedzano wystawy prac 
uczniów. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, 
gdzie wręczono dyplomy za prace nagrodzone w projekcie. 
Na zakończenie poszczególne klasy zainscenizowały najcie-
kawsze baśnie. Za naszym pośrednictwem szkoła serdecznie 
gratulujemy czwartoklasistom zapału do pracy, pomysłowości 
i odpowiedzialności, a rodzicom  uczniów oraz Radzie Rodzi-
ców dziękuje za wsparcie inicjatywy. Szczególnie podziękowania 
należą się nauczycielom i wychowawcom klas IV.       Teresa Stykowska

Poszczególne klasy zainscenizowały najciekawsze baśnie
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W połowie lutego podczas lekcji bibliotecznej w Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzelinie uczniowie klasy 2a wykonywali zadanie konkursowe po przeczy-
taniu książki pt. „Proszę mnie przytulić” i wykonaniu łamigłówek literackich. 
Grupy pisały wiersze o niedźwiadku i przytulaniu. Wydawnictwo Ezop, or-
ganizator projektu, czeka na prace dzieci z całej Polski. Najbardziej orygi-
nalne zostaną nagrodzone. Wiersz autorstwa Wiktorii Krukowskiej, Hanny 
Korkuś, Mai Kasprzak, Krzysztofa Sucharskiego, Jakuba Cala i Tymona Szy-
manka pocztą elektroniczną „poleciał” do Warszawy. Życzymy powodzenia.

RED

Zadaniem każdej grupy było napisanie wierszy o niedźwiadku i przytulaniu

Już po raz szósty w naszym mieście odbyła się „Noc-
na Przygoda z Historią”, przygotowana przez klub histo-
ryczny działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
5 w Strzelinie. Przypomnijmy, że to niezwykłe przedsię-
wzięcie edukacyjne zrodziło się jeszcze w strzelińskim 
Gimnazjum nr 1, a jego inicjatorką i główną organiza-
torką jest nauczycielka historii Beata Woroniecka. Pro-
jekt ma na celu m.in. zainteresowanie uczniów historią, 
poznanie biografii polskich bohaterów, rozwijanie umie-
jętności pracy w grupie, kreatywności oraz krzewienie 
postaw patriotycznych. W piątkowy wieczór, 22 lutego 
w budynku szkolnym przy ul. Jana Pawła II podzieleni 
na grupy uczniowie wstąpili w szeregi największej pod-
ziemnej armii Europy - Armii Krajowej. Rywalizacja 
trwała do wczesnych godzin porannych, a uczestnicy wy-

Uczestnicy „Nocnej Przygody z Historią”

W piątek, 15 marca w Strzelińskim Ośrodku Kultury o godzinie 17:00 
odbędzie się II Strzelińska Noc Sów. W programie: 17:10 - prelekcja pro-
wadzących Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wyszono-
wicach (edukacja z udziałem żywych sów); 18:10 – prezentacja Lasów Pań-
stwowych Nadleśnictwo Henryków, animacje przyrodnicze przygotowane 
przez Strzeliński Ośrodek Kultury, wystawa prac autorstwa Magdaleny 
Mol; 19:00 – przejazd na miejsce wycieczki terenowej rozpoczynającej się 
przy leśniczówce w Gościęcicach; 19:30 – wycieczka terenowa (poszukiwa-
nie i obserwacja sów); 20:20 – wspólne ognisko.

RED

Program nocy sów

Wiersz „poleciał” do Warszawy

W niedzielę, 3 marca blisko 70-osobowa grupa chłop-
ców i dziewcząt z Dolnego Śląska rywalizowała w tur-
nieju klasyfikacyjnym tenisa stołowego w kategorii kadet. 
Turniej odbył się w hali im. Andrzeja Grubby w Brzegu 
Dolnym. Strzeliński klub reprezentowało 3 kadetów i ka-
detka. Nasza jedyna zawodniczka Nikola Hutnik zajęła 
21 miejsce. Przemysław Wiśniewski zajął 17 miejsce, zaś 

„Nocna Przygoda z Historią” 
darzenia musieli rozwiązywać wiele zadań i problemów, 
z którymi na co dzień spotykali się nasi żołnierze. Mun-
durowi zmierzyli się z 14 bardzo oryginalnymi zadaniami. 
Między innymi szyfrowali i odkodowywali wiadomości, 
udzielali pierwszej pomocy rannym, wykonywali „kok-
tajl mołotowa” i projektowali pomnik upamiętniający 
polskich bohaterów. W jednej z konkurencji musieli się 
wykazać tężyzną fizyczną, szybkością i precyzją. Nie za-
brakło też konkurencji o charakterze gastronomicznym, 
a młodzi żołnierze stworzyli przepis na wojskową gro-
chówkę. Warto podkreślić, że po ciemnej szkole poru-
szano się z latarkami co przyczyniało się do stworzenia 
niepowtarzalnego klimatu. Dodajmy, że przy organizacji 
wydarzenia Beatę Woroniecką wspierali nauczyciele PSP 
nr 5 - Sylwia Koperska i Arkadiusz Feret. 

RED

Poznali żołnierskie życie

Wygrał turniej bez straty seta
Krzysztof  Wnęk 13. Najwyżej sklasyfikowany w tej kate-
gorii został Kacper Głazowski, który wygrał turniej bez 
straty seta! - Jest to bardzo dobry wynik gwarantują-
cy udział w  kolejnym turnieju, z cyklu Grand Prix, 
który odbędzie się za 2 tygodnie w Białym Stoku – 
mówi trener  TKS Granit Strzelin Filip Muszyński.

JO

Turniej wygrał zawodnik TKS Granit Kacper Głazowski
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Od kilku miesięcy w Gęsiń-
cu działa Gospoda Pod Lipką. 
Mieści się przy ul. Świerkowej 
5 (w miejscu dawnego baru 
„U Gienka”). To rodzinna re-
stauracja założona przez Mate-
usza i Kamila Żuczkowskich. 
Historia jej powstania jest bar-
dzo ciekawa, a pomysł był do-
kładnie przemyślany. - Wszyst-
ko zaczęło się od moich 30. 
urodzin, które zostały tutaj 
zorganizowane – zaczyna 
Mateusz Żuczkowski. - Bar 
był już wtedy zamknięty. 
Po urodzinowej imprezie, 
gdy posprzątaliśmy salę, po-
szedłem oddać klucze wła-
ścicielowi. Siedząc u niego 
na werandzie wspominali-
śmy czasy, gdy bar jeszcze 
funkcjonował. Powiedzia-
łem wtedy, że szkoda nie 
wykorzystać potencjału 
tego miejsca. W mojej gło-
wie narodził się pomysł 
otworzenia działalności, ale 
jeszcze wtedy był on niezo-

Członkowie SSU i Wo-
lontariatu Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Bolka 
I Świdnickiego w Strzelinie 
postanowili uczcić Dzień 
Świętego Walentego razem                                   
z mieszkańcami Strzelina. Już 
przed feriami rozpoczęły się 
przygotowania. Uczniowie 
wraz z opiekunami Sylwią 
Burtan i Barbarą Smolińską 
wykonali ponad 300 czerwo-
nych i różowych serduszek 
z masy solnej. Serduszka zo-
stały starannie zapakowane, 
a do każdego małego upo-
minku dołączono życzenia. 
W czwartek, 14 lutego ucznio-
wie wyruszyli w miasto z nie-
zwykle „magiczna misją” roz-
dając symboliczne upominki 

RED Uczniowie wyruszyli w miasto z niezwykle „magiczna misją”

„Magiczna misja”

Lokalnie i z pomysłem Gospoda z historią w tleW kuchni nie używają 
wzmacniaczy smaku, nie 
stosują również frytu-
ry. Klienci nie zamówią 
u nich tradycyjnego 
kotleta schabowego. 
Serwują za to dania, któ-
re nawiązują do kuchni 
dolnośląskiej i lokalnych 
tradycji, a sporą część 
produktów czerpią od tu-
tejszych producentów.

bowiązujący – dodaje. Za-
miar z czasem zaczął nabierać 
na sile, aż w końcu przerodził 
się w przemyślaną koncepcję 
powstania gospody. Pracy było 
sporo. - Odnowiliśmy całe 
wnętrze. Przy aranżowaniu 
chcieliśmy sięgnąć do histo-
rii tego miejsca, gdyż przed 
wojną mieściła się tu go-
spoda. Remont trwał blisko 
2 lata, a przeprowadzali-
śmy go w znacznej mierze 
własnymi rękami – przeko-
nuje właściciel. Najszybciej 
urządzono kuchnie. W cza-
sie, gdy w innych pomiesz-
czeniach trwały intensywne 
prace remontowe, w kuchni 
zdobywano pierwsze szlify. 
- Szukaliśmy kulinarnych 
śladów tego miejsca. Infor-
macje zbieraliśmy z ksią-
żek (m.in. „Smaki Ziemi 
Strzelińskiej”), jak również 
z opowieści. Staraliśmy się, 
aby dania były autentyczne 

i odwzoro-
wane, dla-
tego kuch-
nia ciężko 
pracowała 
przez kilka 
m i e s i ę c y 
jeszcze przed 
otwarciem 
– wyjaśnia. 
Oprócz źró-
deł książko-
wych rodzi-
na Żuczkowskich wybrała się 
również w podróż szukając 
kulinarnych inspiracji. - Kie-
dyś zaintrygowała mnie 
zasłyszana wypowiedź, 
że Dolny Śląsk nie ma 
własnej kuchni. To nie-
prawda. Kuchnia dolnoślą-
ska to mieszkanka kilku 
innych. Wiele przepisów 
przywieźli nasi przodko-
wie zza Buga. Dodatko-
wo na naszych terenach 
mieszkali przed wojną 

Czesi i Niemcy, którzy 
także zostawili tu po sobie 
kulinarny ślad. W kuchni 
dolnośląskiej znajdzie-
my także potrawy śląskie. 
To wszystko tworzy taki 
kocioł etniczny, do któ-
rego chcieliśmy nawiązać 
tworząc naszą gospodę. 
Aby lepiej poznać kuch-
nie dolnośląską odwie-
dziliśmy kilka restauracji, 
które proponują lokal-
ne dania. Byliśmy m.in. 
w jednym z lokalów w Bo-
lesławcu, gdzie rewolucje 
przeprowadzała Magda 
Gessler – opowiada. 

Stawiają na lokalność 
Gdy już remont dobiegł 

końca, a w kuchni dania wy-
chodziły dopracowane, wła-
ściciele mogli otworzyć lokal. 
Gospoda Pod Lipką zaprosiła 
pierwszych gości do środka 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Karta dań jest krótka, ale tre-
ściwa. Klienci nie znajdą w niej 
tradycyjnego kotleta schabo-
wego czy placka po węgiersku. 

- Restauracji, gdzie serwuje 
się te dania jest sporo. Nie 
chcemy z nimi konkurować. 
Zamysł był taki, aby zapro-
ponować klientom potrawy, 
które są związane z naszym 
regionem – tłumaczy Kamil 
Żuczkowski. I tak w menu 
możemy znaleźć m.in. go-
lonkę, pierogi wrocławskie, 
śląskie niebo, zraz wołowy 
z kluskami śląskimi, tatar wo-
łowy, flaki, żurek, kartacze 
z mięsem, tradycyjny gulasz 
polski. Właściciele zapewniają, 
że wszystkie potrawy są na-
turalne i  przygotowywane 
z dbałością o każdy szczegół. 
- W kuchni nie używamy 
wzmacniaczy smaku typu 
kostka rosołowa, vegeta. 
Nie stosujemy również 
frytury. Używamy jedynie 
naturalnych składników 
podczas tworzenia potraw. 
Flaki powstają na bazie ro-
sołu, który jest wywarem. 
Nasz rosół gotuje się około 
8 godzin. Żurek natomiast 
robiony jest na zakwasie 
chlebowym pochodzącym 
z lokalnej piekarni w Bia-
łym Kościele. Podobnie 
jest z innymi produkta-
mi jak ziemniaki, kapusta 
kiszona itp., które także 
kupujemy od tutejszych 
wytwórców – zaznacza Ma-
teusz Żuczkowski. Jednym 
ze specjałów gospody jest 
potrawa śląskie niebo. To ma-
rynowany karczek z dużą ilo-
ścią przypraw (m.in. anyż). 
Po długiej marynacie mięso 
trafia do piekarnika. Danie 
serwowane jest z pampucha-
mi. Smaku nadaje mu także 
sos słodkawy na bazie besza-
melu. - Mamy klientów, któ-
rzy przyjeżdżają specjalnie 
na to danie z Wrocławia – 
tłumaczy Żuczkowski. Kolej-
ną ciekawą propozycją są pie-
rogi wrocławskie, których 
oryginalność polega na farszu 

oraz boczku rzemieślniczym 
(pochodzącym od lokalnego 
producenta). Jak się okazuje, 
właściciele nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa i za-
mierzają wprowadzić do karty 
nowe dania. Na razie jednak 
nie chcą zdradzić szczegółów. 

Dbałość o każdy detal przy 
wydawaniu potraw sprawia, 
że klienci niekiedy muszą 
uzbroić się w cierpliwość. 
- Nasza gospoda to nie 
miejsce tzw. szybkiego je-
dzenia. Przyrządzenie nie-
których potraw, jak choćby 
golonki, trwa około 35 mi-
nut. Są oczywiście dania, 
np. pierogi wrocławskie, 
które klienci otrzymują 
po krótkim czasie oczeki-
wania – wyjaśnia. 

Oprócz potraw w gospo-
dzie można również kupić 
napoje (soki, woda, gazowa-
ne). Nie brakuje również wy-
sokoprocentowych trunków. 
Piwosze mogą skosztować 
m.in. lanego piasta wrocław-
skiego. – To ukłon w stronę 
byłego lokalu „U Gienka”. 
Zawsze był tutaj lany piast 
wrocławski, więc chcieli-
śmy kontynuować tradycję. 
Co prawda od jakiegoś cza-
su te piwo nie jest warzone 
we Wrocławiu, a w kilku 
miastach w Polsce. W na-
szej gospodzie zamawiamy 
piasta z browaru z Sierpca 
– tłumaczy. 

Właściciele zamierzają w naj-
bliższej przyszłości stworzyć 
ogródek piwny przed lokalem, 
który ma zostać oszkolny, aby 
klienci mogli przebywać w tym 
miejscu również zimą. 

***
Z kronikarskiego obowiąz-

ku dodajemy, że Gospoda Pod 
Lipką otwarta jest od wtorku 
do piątku od godziny 11:00 
do 22:00, zaś w weekendy 
od 11:00 nawet do 1:00. W po-
niedziałki właściciele zaplano-
wali przerwy, które są związane 
z uzupełnieniem towaru. 

Jakub Olejnik

 

Jednym z dań serwowanych w gospodzie jest zraz wołowy z kluskamiśląskimi

Właściciel Gospody Pod Lipką Mateusz Żuczkowski poleca jeden z przy-
smaków restauracji, flaki
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Z inicjatywy Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego, rodziny, przyjaciół oraz bliskich, pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Doroty Pawnuk, w naszym mieście rozegrane zostaną rozgrywki szacho-
we mające na celu wspomnienie strzelińskiego pasjonata szachów, instruktora szachowego oraz sędziego szachowego.

Zbigniew Chomicki był wielokrotnym mistrzem Strzelina i powiatu strzelińskiego, był także laureatem finałów 
drużynowych Złotej Wieży – Żagań, Kętrzyn i Cieszyn. W drużynie zdobył Brązową Wieżę w Cieszynie. W 1971 
r. uzyskał uprawnienia Sędziego Szachowego II–giej klasy Polskiego Związku Szachowego. Od 1965 r. do 2009 r. 
prowadził zajęcia sekcji szachowej w Strzelińskim Ośrodku Kultury, za co w 2002 r. został odznaczony tytułem 
Przyjaciel Kultury, za niezwykłą pasję wkładaną w kształcenie wciąż nowych zastępów szachistów.

Wybitny strzeliński szachista, poza sportową pasją, był z wykształcenia geodetą zatrudnionym w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Strzelin, stąd tegoroczna edycja Memoriału Szachowego odbędzie się siedzibie strzelińskiego urzędu 
gminy przy ul. Ząbkowickiej 11, w którego murach znaczną część swojego życia spędził Zbigniew Chomicki.

Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych 
tą królewską grą. Podczas 
turnieju udostępniona 
zostanie kronika pamiąt-
kowa dedykowana pamięci 
Zbigniewa Chomickie-
go, dokumentująca jego 
wieloletnią pasję szachową 
i osiągane na tym polu 
sukcesy, jak również 
dotychczasowe dwie edycje 
memoriałów szachowych. 
Organizatorzy zachęczaja 
osoby pragnące podzie-
lić się wspomnieniami 
do wpisów do kroniki.

RED Memoriał Szachowy im. Stanisława Sobolewskiego przyciąga zawsz dużo zawodników (zdj. archiwum)

Szczytny charytatywny cel
Zapraszamy na V Charytatywny Bieg dla Nadziei, 

który odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. Regulamin zawodów i zapisy 
można znaleźć na: zapisy.ultimasport.pl/zapisz/465 

II Memoriał Szachowy im. Zbigniewa Chomickiego w Strzelinie

Po raz kolejny upamiętnią 
znanego strzelińskiego 

szachistę

W sobotę, 23  marca 
o godz. 10:00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Strzelin od-
będzie się trzecia edycja 
memoriału szachowego 
poświęconego pamięci 
znanego strzelińskiego 
szachisty Zbigniewa 
Chomickiego.

Wydarzenie tradycyj-
nie zorganizował w Parku 
Miejskim im. Armii Krajo-
wej  Klub Gazety Polskiej 
w Strzelinie, a organizato-
rów  wsparli liczni wolon-
tariusze, lokalni sponsorzy 
oraz jednostki podległe 
gminie Strzelin. Swoją  „ce-
giełkę” do przygotowania 
wydarzenia dołożyli m.in. 
pracownicy: Strzelińskiego 
Centrum Sportowo-Edu-
kacyjnego, Centrum Usług 
Komunalnych i Technicz-
nych w Strzelinie oraz Strze-

Pamiętali o niezłomnych Biegli i maszerowali „Tropem Wilczym”
Około 200 osób 
wzięło udział w ko-
lejnej, czwartej już 
edycji strzelińskiego 
Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. 
Wśród uczestników 
największego pol-
skiego biegu pamięci  
nie zabrakło tym ra-
zem m.in. burmistrz 
Doroty Pawnuk.

lińskiego Ośrodka Kultury. 
Zapisani uczestnicy otrzy-
mali pakiety startowe, w któ-
rych były tradycyjnie  m.in. 
koszulki z portretami „żoł-
nierzy wyklętych”.  Podczas 
krótkiej oficjalnej części szef  
strzelińskiego klubu Gazety 
Polskiej - Paweł Laszczyński 
odczytał list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy skierowany 
do uczestników wydarzenia. 

Głos zabrali również:  
żołnierz wyklęty i prezes 
Światowego Związku Żoł-
nierzy AK - Obwód Strzelin 
- major Józef  Oleksiewicz, 
a także dyrektor biura 
poselskiego 
posła Mariusza 
Oriona Jędry-
ska -  Małgo-
rzata Molenda. 
Tradycyjnie 
nie zabrakło 
elementu edu-
kacyjnego, 
czyli  prelek-
cji historyka 
Piotra Rozenka 
poświęconej 
niezłomnym 

bohaterom antykomunistycz-
nego podziemia. 

Po odśpiewaniu wszyst-
kich zwrotek hymnu pań-
stwowego uczestnicy udali 
się na start. Do pokonania 
mieli symboliczny dystans 
1963 metrów. Jako pierwszy 
na mecie zameldował się Kry-
stian Bubula ze Strzelińskie-
go Klubu Biegacza „Granit”. 
Pokonał dystans w czasie 5 
min 38 sek. Na kolejnych 
czterech miejscach uplasowa-
li się: Tomasz Żurek, Krzysz-
tof  Buda, Krzysztof  Ciukaj 
i Alan Kwiatkowski. Marsz 
wygrał Stanisław Pater, a za 

nim kolejno linię mety prze-
kroczyli: Dorota Pater, Oli-
wia Cal, Roman Matwijów 
i Beata Cal. Wszyscy wy-
mienieni otrzymali nagrody 
książkowe. Medale wręczali 
mjr. Józef  Oleksiewicz oraz 
Małgorzata Molenda. Do-
dajmy, że  o krótką, muzycz-
ną część artystyczną zadbał 
pracownik SOK Krzysztof  
Wyka, a organizatorzy za-

Najszybsi biegacze, a wśród nich zwycięzca Krystian Bubula (pierwszy z prawej)

pewnili też gorącą grochów-
kę i herbatę. Pyszną zupę jak 
zawsze przygotował Zakład 
Karny w Strzelinie. Wszyscy 
chętni mogli też zjeść upie-
czoną na ognisku kiełbaskę.  
Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko 
przygotowane przez żoł-
nierzy 22. Karpackiego Ba-
talionu Piechoty Górskiej 
z Kłodzka, na którym zapre-

zentowano m.in. broń strze-
lecką używaną w jednostce. 
Przypomnijmy, że Bieg Pa-
mięci Żołnierz Wyklętych 
„Tropem Wilczym” upa-
miętnia żołnierzy antyko-
munistycznego i niepod-
ległościowego podziemia 
i jest organizowany w na-
szym kraju od siedmiu lat. 

RED

W biegu uczestniczyła m.in. burmistrz Dorota Pawnuk
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W środę, 20 lutego w sali wido-
wiskowej Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury odbył się koncert pt. 
„Artyści Przeciw Nienawiści”. 
Przedsięwzięcie było związa-
ne z tragicznym wydarzeniem 
w Gdańsku podczas tegoroczne-
go finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Przypomnijmy. 
W trakcie finału WOŚP na scenę 
wtargnął mężczyzna, który ugo-
dził nożem prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Niestety, 
prezydenta nie udało się urato-
wać. Te wydarzenie wstrząsnę-
ło całym krajem, a dla artystów 
stało się impulsem do działania. 
Zapoczątkowana przez Dodę ak-
cja „Artyści Przeciw Nienawiści”, 
której celem jest połączenie sił 
i wspólna walka hejtem i agresją, 
rozrosła się w szybkim tempie. 
Wojciech Bałwako z Prus zainspi-
rowany pomysłem Doroty wpadł 
na pomysł przeprowadzenia lo-
kalnego koncertu „Artyści Prze-
ciw Nienawiści”. W organizację 
włączył się Strzeliński Ośrodek 
Kultury, a także Mateusz Geroń, 
a honorowym patronatem wyda-
rzenie objęła Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin Dorota Paw-
nuk. Wstęp na koncert był dar-
mowy, a na scenie zobaczyliśmy: 
NOTOPOP, Balwako, Hello My 
Sunshine oraz Charles Pakow-
sky. Niespodzianką był występ 
poetki Mirki Szychowiak, która 
przeczytała kilka swoich wierszy, 
a do niektórych akompaniował 
jej grając na basie Jacek Kramarz. 

Jakub Olejnik
Fot. Tomasz Zacharow

Inicjatorem całego wydarzenia był Wojciech Bałwako

 Na scenie wystąpił m.in. Charles Pakowsky

 Mogliśmy usłyszeć również Bognę Jurewicz z zespołem Hello My Sunshine

Lokalny koncert, 
wspólna walka Zagrali przeciw nienawiści

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół NOTOPOP


