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Nowa usługa „Taxi Odpadowe”
W ostatnich dniach Centrum Usług Komunalnych i Tech-

nicznych w Strzelinie wzbogaciło swoją ofertę o nową usługę, 
realizowaną  w  ramach  gminnego  programu  „Taxi  Odpado-
we”. Usługa dotyczy załadunku i transportu odpadów komu-
nalnych  o  większych  gabarytach  (np. meble,  większy  sprzęt 
AGD) do  strzelińskiego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych  działającego  przy  ulicy  Glinianej.  Usłu-
ga  jest realizowana przez CUKiT we wtorki (9:00 – 13:00), 
w czwartki (12:00 - 15:00) oraz w ostatnią sobotę miesiąca 
(9:00 – 13:00), na podstawie telefonicznego (698 447 882 i 71 
79 38 556. wewn. 107) lub mailowego zgłoszenia (cukit.strze-
lin@wp.pl). Nie obejmuje tych odpadów gabarytowych, któ-
re można przewieźć do PSZOK-u samochodem osobowym, 
a zlecający musi wcześniej wynieść przedmiot z budynku i być 
obecny przy  jego załadunku. Opłata  za usługę  jest pobiera-
na gotówką przez pracownika CUKiT-u, bezpośrednio po jej 
wykonaniu. Termin realizacji zlecenia to 7 dni, od dnia zgło-
szenia. Opłata wynosi od 12 do 30 zł brutto i jest uzależniona 
od strefy, z której są odbierane odpady.
Więcej  informacji  o  programie  „Taxi Odpadowe” można 

uzyskać  na  stronie  www.strzelin.pl  oraz  w  Centrum  Usług 
Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. 
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Boks w wielkim stylu 
wrócił do Strzelina

Gala  „Strzelin Boxing Night”  miała być największą atrakcją  „Strzelińskiej Majówki” i tak też było.  
Na rozegrany 4 maja  bokserski mecz Polska - Ukraina niecierpliwie czekali sympatycy boksu, 

a frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów wydarzenia.  
Hala Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 szybko wypełniła się do ostatniego miejsca.

czytaj str. 8 i 9

MAŁGORZATA 
HAŁAS 

- KORALEWSKA 
Sportowcem 2018 roku!
W  czwartek,  9  maja  na  tra-

dycyjnej  gali  w  Strzelińskim 
Ośrodku  Kultury,  ogłoszono 
wyniki kolejnej edycji Konkursu 
na Sportowca, Trenera  i Druży-
nę 2018 roku Gminy Strzelin. 

czytaj str. 8

300  tys.  zł  przeznaczy  gmina 
Strzelin  na  realizację  budżetu 
obywatelskiego  w  2020  roku. 
Publikujemy materiały  informa-

Ruszył Strzeliński Budżet 
Obywatelski na 2020 rok

cyjne  oraz  zachęcamy  do  zgła-
szania projektów i głosowania.
Szczegółowe  informacje  do-

stępne  są na  stronie www.strze-

lin.pl w zakładce Mieszkaniec -> 
Strzeliński  Budżet  Obywatelski 
i  w  Biurze  Obsługi  Interesanta 
UMiG Strzelin (pokój nr 20).

czytaj str.5

Cukrownia 
inwestuje miliony
Mamy  świetną  informację  dla 

mieszkańców Strzelina i okolicznych 
miejscowości.  Nasza  cukrownia  in-
westuje  w  beztlenową  oczyszczalnię 
ścieków,  która  ma  zredukować  bar-
dzo uciążliwy zapach.

czytaj str.11 czytaj str.15

Tłumy turystów 
na wieży

Kilkaset osób zwiedziło wieżę ratuszową w na-
szym mieście  pierwszego dnia majówki. Turyści, 
którym nie udało się wejść na najwyższy budynek 
w  Strzelinie  będą mieli  taką możliwość w  kolej-
nych  terminach.  Strzeliński  Ośrodek  Kultury 
przygotował  harmonogram  zwiedzania  wieży 
w maju...

więcej info na stronie 11
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Po  remoncie  dworca  PKP 
w  Strzelinie  część  pomiesz-
czeń  zostanie  wykorzystana 
przez kilka instytucji. Oprócz 
straży  miejskiej  w  budyn-
ku  będzie mieściło  się  także 
Centrum  Informacji  Tury-
stycznej,  którego  admini-
stratorem  będzie  Strzeliński 
Ośrodek  Kultury.  Obecnie 
trwają prace przygotowawcze 
do  zaadaptowania  pomiesz-
czenia. - Zbliżamy się wiel-
kimi  krokami  do  otwarcia 
nowego  Centrum  Infor-
macji  Turystycznej  – za-
czyna dyrektor Strzelińskiego 
Ośrodka  Kultury  Dariusz 
Stępień.  -  Jego  lokalizacja 
sprawi, że turyści nie będą 
mieli  większych  proble-
mów z odnalezieniem tego 
miejsca – dodaje. W CIT dy-
żury pełnić będą osoby, które 
udzielą  turystom  wszelkich 
niezbędnych informacji m.in. 
o  zabytkach  w  naszym  mie-
ście, historii Strzelina, a także 
miejsc, które warto zobaczyć. 
-  Dodatkowo  w  Centrum 
Informacji  Turystycznej 
będzie  możliwość  orga-

W wyremontowanym budynku dworca PKP mieścić się będzie m.in. Centrum Informacji Turystycznej

Po raz kolejny do Strzelina 
przyjedzie mobilna pracownia 
mammograficzna LUX MED. 
Tym  razem  mammobus  sta-
nie  przy  Pływalni  Aquapark 
Granit  (ul.  Okulickiego  10) 
w czwartek, 6 czerwca w go-
dzinach  od  10:00  do  16:00. 
Do badania uprawnione będą 
panie w wieku 50-69 lat, któ-
re są ubezpieczone, nie są  le-
czone  z  powodu  raka  piersi 
a  także:  nie miały wykonanej 
mammografii w  ramach Pro-
gramu  w  ciągu  ostatnich  24 
miesięcy,  lub  są w  grupie  ry-
zyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały  pisemne  wskaza-
nie  do  wykonania  ponownej 
mammografii  po  upływie  12 
miesięcy. Badanie nie wymaga 
skierowania  lekarskiego.  Wy-
konywane jest przez wyspecja-
lizowany,  doświadczony  per-
sonel  medyczny.  Jest  szybkie 
i całkowicie bezpieczne. Zdję-

Do badania uprawnione będą panie w wieku 50-69 lat (zdjęcie arch.)

Znamy  już  datę  drugiej  edycji  Strzelińskiego Zlotu Food-
Trucków  „Letnie  Biesiadowanie”.  Impreza  organizowana 
przez Strzeliński Ośrodek Kultury sprawdziła się i chyba już 
na stałe zagości w kalendarzu imprez plenerowych w naszym 
mieście. W tym roku zlot odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca 
w godzinach od 12:00 do 22:00 w Parku Miejskim w Strzelinie. 
W programie, oprócz food trucków serwujących smaki kuchni 
całego świata, przewidziano koncert zespołu DOXXX, Cen-
trum Uśmiechu - muzyczna niespodzianka dla dzieci, pokaz 
tańca poledance Mariposa, Strefę Fitness Cheerleaders i Tre-
nerzy, wielkie czytanie na trawie, plener malarski, gry, zabawy, 
konkursy, animacje dla dzieci, dmuchany zamek, zjeżdżalnie, 
turniej piłki nożnej z okazji Dnia Ojca „Tata kontra małolata”, 
kuchnię polową, fotobudkę, kucyki/konie, grupę motocyklo-
wą, pokaz samochodów rajdowych, „Zośkę” na trawie, wizytę 
Granitka i Komisarza Lwa oraz ogródek piwny. Wydarzeniem 
towarzyszącym będą I urodziny Strzelińskiej Komunikacji Pu-
blicznej (stoisko informacyjno-promocyjne, pokaz pojazdów, 
słodka niespodzianka). Za naszym pośrednictwem organiza-
tor zaprasza na wydarzenie. 

JO

 Pierwsza edycja imprezy cieszyła się sporym zainteresowaniem (zdj. archiwum)

Sprawdź czy możesz skorzystać i zarejestruj się 

Bezpłatne badania dla kobiet
cia w technice obra-
zowania  cyfrowego 
oceniane  są  przez 
dwóch niezależnych 
lekarzy  radiologów, 
a  w  przypadkach 
wątpliwych,  nawet 
trzech  lekarzy.  Pa-
niom, u których za-
istnieje  konieczność 
wykonania  badań 
uzupełn ia jących 
LUX  MED  udzieli 
wszelkich  wska-
zówek  i  pomoże 
w  umówieniu  do-
godnego  i  szybkie-
go terminu dalszych 
badań. 
Kobiety,  które 

chciałyby  skorzystać  z  ba-
dania  proszone  są  o  wcze-
śniejszą  rejestrację  pod  nu-
merem tel. 58 666 24 44  lub 
na  stronie  www.mammo.
pl/formularz.  Istotnym  ele-

mentem  opisu  badania  jest 
ocena  porównawcza  z  po-
przednimi  obrazami,  dlatego 
panie proszone są o zabranie 
ze  sobą zdjęć z poprzednich 
mammografii.  Przy  rejestra-
cji  telefonicznej  NFZ  wy-

maga  weryfikacji  uprawnień 
do  badania  na  podstawie 
podanego  numeru  PESEL, 
dlatego  przed  połączeniem 
telefonicznym należy przygo-
tować dowód osobisty.

Opr. JO

Impreza odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca

Kolejna edycja 
Zlotu FoodTrucków

Trwają prace zaadaptowania pomieszczenia 

Z myślą o turystach...Wielkimi krokami 
zbliża się otwarcie 
nowego Centrum 
Informacji Turystycz-
nej, które będzie 
mieścić się na dwor-
cu PKP w Strzelinie. 
Co turyści znajdą 
wewnątrz? 

nizacji  wejść  na  wieżę 
ratuszową  czy  wycieczek 
z przewodnikiem po Strze-
linie. Oczywiście, informa-
cja o takich działaniach bę-
dzie  podawana  wcześniej, 
głównie za pośrednictwem 
strony  internetowej  i  face-
booka. Podobnie jak dzieje 
się  to  w  innych miastach, 
np.  we  Wrocławiu,  gdzie 
oddział  Polskiego  Towa-
rzystwa  Turystyczno-Kra-
joznawczego  organizuje 
w  konkretnych  dniach 

i godzinach bezpłatne wy-
cieczki po stolicy Dolnego 
Śląska  –  zaznacza.  Ponadto 
w CIT będzie mieścił się skle-
pik z gadżetami, gdzie turyści 
będą mogli  kupić m.in.  kub-
ki, breloki, magnesy, smycze, 
widokówki.  Nie  zabraknie 
tam także darmowych folde-
rów promocyjnych o naszym 
mieście  oraz  map.  -  Mamy 
świadomość, że dla sporej 
grupy  turystów  Strzelin 
może być  jednym z punk-
tów  na  trasie  zwiedzania, 

dlatego  przygotujemy  dla 
nich  także  bezpłatne  pu-
blikacje dotyczące np. Zię-
bic,  Ząbkowic  Śląskich, 
Srebrnej  Góry  itp.  -  pod-
kreśla dyrektor SOK Dariusz 
Stępień. Centrum Informacji 
Turystycznej  ma  być  otwar-
te  siedem  dni  w  tygodniu 
od  godziny  10:00  do  18:00. 
Gdy  tylko  poznamy  datę 
otwarcia  CIT  poinformuje-
my o tym na łamach „Nowin 
Strzelińskich”.

Jakub Olejnik
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Prawomocny wyrok
Postępowanie sądowe w sprawie skargi radnego Rady Miej-

skiej Strzelina na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z sierpnia 
2017 r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego zostało 
prawomocnie zakończone. Wyrokiem z 24 października 2018 
r.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  we  Wrocławiu  oddalił 
skargę radnego w całości.
W sierpniu 2017 r. Rada Miejska Strzelina podjęła uchwałę  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwa-
ła została podjęta w związku z sytuacją prowadzenia działal-
ności  gospodarczej  przez  radnego  Rady  Miejskiej  Strzelina 
z wykorzystywaniem mienia Gminy Strzelin poprzez osobiste 
świadczenie usług na rzecz Gminy Strzelin i jednostek organi-
zacyjnych Gminy Strzelin. 
Należy  przypomnieć,  iż  zgodnie  z  art.  24f   ust.  1  ustawy 

z dnia  8 marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym „Radni nie 
mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachu-
nek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 
komunalnego gminy,  w której radny uzyskał mandat, a także 
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy peł-
nomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.”
Radny prowadził działalność gospodarczą  i wystawiał fak-

tury VAT Gminie Strzelin i jednostkom organizacyjnym Gmi-
ny  Strzelin  (Strzelińskiemu  Ośrodkowi  Kultury,  Zespołowi 
Oświaty  Gminnej,  Szkole  Podstawowej  w  Białym Kościele, 
Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego). Rad-
ny uzyskiwał z  tego  tytułu wynagrodzenie, a więc uzyskiwał 
korzyści z prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzy-
staniem mienia Gminy Strzelin. 
Wobec powyższych ustaleń Rada Miejska Strzelina  stwier-

dziła, że radny naruszył art. 24 f  ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym.  Zgodnie  z  art.  383  §  1  pkt  5)  ustawy  z  5  stycz-
nia  2011  r.  Kodeks  wyborczy,  wygaśnięcie  mandatu  radne-
go  następuje  w  przypadku  naruszenia  ustawowego  zakazu 
łączenia  mandatu  radnego  z  wykonywaniem  określonych  
w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. 
Mając na względzie powyższe Rada Miejska Strzelina uznała 

za zasadne stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego i podjęła 
uchwałę w tej sprawie 15 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”.
Radny zaskarżył przedmiotową uchwałę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Rada Miejska Strzeli-
na podjęła więc w październiku 2017 r. uchwałę w sprawie 
udzielenia  odpowiedzi  na  skargę wniesioną  przez  radnego. 
Sprawa zakończyła się prawomocnie oddaleniem skargi rad-
nego. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pod-
trzymał  stanowisko Rady Miejskiej  Strzelina,  a  tym  samym 
w mocy pozostaje uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina
Ireneusz Szałajko

W czwartek, 9 maja w sali obrad Urzędu Miasta i Gmi-
ny Strzelin odbyło się spotkanie z senatorem Jaro-
sławem Dudą. Przybyli na nie lokalni samorządowcy, 
a także część radnych zarówno Rady Miejskiej Strzeli-
na, jak i sąsiednich gmin. Pochodzący z Wrocławia po-
lityk Platformy Obywatelskiej mówił m.in. możliwości 
pozyskania 100 miliardów złotych z Unii Europejskiej, 
a także przestrzeganiu praw człowieka czy inwesty-
cjach drogowych. Na spotkaniu poruszono również 
kwestie związane z ochroną zdrowia. 

JO

Podczas spotkania senator Jarosław 
Duda poruszał m.in kwestie dotyczące 
budżetu europejskiego

Państwo Józefa i Stanisław Kosteccy z Karszowa 27 kwietnia 2019 r. 
przeżywali jubileusz 50 rocznicy ślubu. 

Z tej okazji Rodzina oraz Przyjaciele składają życzenia zdrowia, pomyślności, uśmiechu i kolejnych pięknych jubileuszy.

Niedawno w strzelińskim magistracie odbyła się niecodzienna, ale 
bardzo miła uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności 
kraju”. Srebrne odznaczenia, nadane decyzją Ministra Obrony Narodo-
wej Mariusza Błaszczaka, trafiły do strzelińskiego małżeństwa państwa 
- Genowefy i Stanisława Synówka.
Szef  resortu obrony przyznał małżeństwu medale w podziękowaniu za wy-

chowanie trzech synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową i byli wzo-
rowymi żołnierzami. W kameralnej uroczystości, ze względów zdrowotnych, 
niestety nie mogła uczestniczyć Pani Genowefa, dlatego państwowe odzna-
czenia odebrał jej mąż. W kameralnej ceremonii, oprócz Stanisława Synówki, 
uczestniczyli m.in. burmistrz Dorota Pawnuk, Zastępca Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień we Wrocławiu major Norbert Sarnecki oraz jeden z synów 
– Zbigniew Synówka. Odznaczonym złożono podziękowania i gratulacje oraz 
najlepsze życzenia zdrowia  i wszelkiej pomyślności. Mjr. Sarnecki przekazał 
też  list gratulacyjny od swojego przełożonego - Komendanta Wojewódzkiej 
Komendy Uzupełnień we Wrocławiu ppłk. Bolesława Zawadzkiego.

RED

Uczestnicy kameralnej uroczystości na pamiątkowym zdjęciu

GAZ OGRZEJE SOK
Już w najbliższym sezonie grzewczym budynek  Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury ma ogrzewać przyjazna środowi-
sku kotłownia gazowa.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie w zakładce „Przetargi”, ukazało się ogło-
szenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę kotłowni 
w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową. Gmi-
na oczekuje wykonania zadania do 6 września 2019 r. Termin 
składania ofert upływa 23 maja 2019 r. o godz. 10:00. 

RED

W poniedziałek, 6 maja rozpoczęły 
się  matury.  W  całym  kraju  pojawiło 
się  wiele  fałszywych  alarmów  bom-
bowych. Niestety, zgłoszenia nie omi-
nęły  także  naszej  gminy.  Straż  miej-
ska, na prośbę Komendy Powiatowej 
Policji  w  Strzelinie  wsparła  funkcjo-
nariuszy  w  zabezpieczeniu  placówek 
przed  ewentualnym  zagrożeniem. 
Utworzono  patrole,  które  w  nocy 
z niedzieli na poniedziałek zabezpie-
czały  budynki  Centrum  Kształcenia 
Zawodowego  i  Ustawicznego  w  Lu-
dowie Polskim oraz Liceum Ogólno-
kształcącego  w  Strzelinie.  Wszystkie 
zgłoszenia  były  fałszywe,  a  docho-
dzenie w tej sprawie prowadzi policja. 

RED

Straż miejska z policją 
zabezpieczała placówki

Fałszywe 
alarmy bombowe 
w szkołach

Wychowali trzech wzorowych żołnierzy

Centrum Usług Komunal-
nych i Technicznych w Strze-
linie  kilka  dni  temu  zyskał 
podnośnik  koszowy,  dzięki 
któremu  można  wykonywać 
prace  wysokościowe  do  16 
m. O nowy  sprzęt  jednostka 
zabiegała od pewnego czasu. 
Podnośnik  kosztował  ok.  60 
tys. zł, a kwota na jego zakup 
pochodziła  z budżetu gminy 
Strzelin.  -  Jesteśmy  bardzo 

Senator odwiedził Strzelin

Posiada wysięgnik 
na 16 metrów 

CUKiT zyskał 
podnośnik

zadowoleni  z  nowego  na-
bytku  –  zaczyna  kierownik 
CUKiT w Strzelinie Ryszard 
Piestrak.  -  Podnośnik  bę-
dzie wykorzystywany przez 
naszych  pracowników 
przede wszystkim podczas 

Uwaga 
– ważny 

komunikat!
Urząd Miasta 

i Gminy w Strzelinie 
przypomina przedsię-
biorcom posiadającym 
aktualne zezwolenia 
na sprzedaż alkoho-
lu, że 31 maja 2019 r. 
upływa termin zapłaty 
drugiej raty za zezwo-
lenie. Magistrat prosi 
o terminowe wpłaty.

RED

montowania  na  słupach 
flag  państwowych,  ozdób  
świątecznych,  ale  także 
podczas  prac  związanych 
z  pielęgnacją  drzew  (np. 
koronowanie) – dodaje. 

JO 

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie pozyskało podnośnik koszowy
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Pod  koniec  kwietnia  w  sali 
konferencyjnej  Starostwa  Po-
wiatowego w Strzelinie odby-
ło  się  seminarium  poświęco-
ne przemocy w  rodzinie oraz 
jej  mechanizmów.  Spotkanie 
otworzył  Starosta  Strzeliński 
Marek  Czerwiński.  Prelegen-
tami  byli  Komendant  Po-
wiatowy  Policji  w  Strzelinie 
kom.  Łukasz  Strożek  i  Prze-
wodnicząca  Zespołu  Inter-
dyscyplinarnego  Agnieszka 
Tekiela.  W  spotkaniu  wzięli 
udział  pracownicy  placówek 
pomocy społecznej ze wszyst-
kich  gmin,  przedstawiciele 

 Seminarium poświęcone było przemocy 
w rodzinie

Program  „Opieka  75+” 
to  forma  wspierania  osób, 
które  z  powodu wieku,  cho-
roby lub innych przyczyn wy-
magają  pomocy.  Głównym 
celem  usług  opiekuńczych 
jest  pomoc  w  zaspokajaniu 
codziennych  potrzeb  życio-
wych,  świadczeniu  opieki 
higienicznej,  pielęgnacji  za-
leconej  przez  lekarza  oraz 
zapewnieniu – w miarę moż-
liwości  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  –  kon-
taktów z otoczeniem. Celem 
programu  jest  poprawa  do-
stępności  do  usług  opiekuń-
czych,  w  tym  specjalistycz-
nych usług opiekuńczych, dla 
osób w wieku 75 lat i więcej.
Program  zakłada  wsparcie 

finansowe  dla  gmin  w  za-
kresie  świadczenia  usług 
opiekuńczych,  dla  osób 
w wieku 75 lat i więcej, speł-
niających  warunki  do  udzie-
lenia  pomocy  wskazanej                              
w  ustawie  o  pomocy  spo-

Pomoc dla seniorów
Gmina Strzelin przystąpiła do  Programu 
„Opieka 75+”, który polega na  organizowa-
niu oraz świadczeniu usług opiekuńczych. 
Na realizację projektu gmina otrzyma łącznie 
blisko 130 tys. zł dofinansowania, a z pomo-
cy skorzysta ponad 50 osób. 

łecznej.  Pomoc  polegała 
będzie na:
•  dofinansowaniu  usług 

opiekuńczych  lub  specja-
listycznych  usług  opie-
kuńczych  dla  osób,  które 
otrzymały  już  takie  dofinan-
sowanie  w  ramach  progra-
mu  „Opieka  75+"  w  2018  r. 
i będą miały przyznane usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w 2019 r.
•  dofinansowaniu  usług 

opiekuńczych  lub  specjali-
stycznych  usług  opiekuń-
czych  dla  osób,  które  nie 
otrzymywały  takich  usług 
w 2018 r.
Z  pomocy  tej  mogą  sko-

rzystać  osoby  w  wieku  75 
lat i więcej, które są osobami 
samotnymi  lub  są  osobami 
samotnie  gospodarującymi, 
a także tymi, które pozostają 
w rodzinie.
Na realizację działań prze-

widzianych programem Gmi-
na  otrzymała  dotację  z  bu-

dżetu  państwa  (64.643,00 
zł.)  na  realizację  od  stycznia 
do czerwca br. Druga transza 
dofinansowania  przewidzia-
na  jest  od  lipca  do  grudnia. 
Przewidywana  łączna  kwo-
ta  dofinansowania  wynosi 
129.285,60 zł. 
W 2019 r.  liczba osób ob-

jętych  programem  wynosić 
będzie  54,  w  tym  nowych 
osób  38,  którym  przyznano 
decyzją  usługi  opiekuńcze 
w  ramach  programu.  Plano-
wany całkowity koszt realiza-
cji  zadania w 2019  r. wynosi 
258.586,65 zł. 
Przyznana  dotacja  pozwali 

gminie  objąć  pomocą  więk-
szą  liczbę  osób  wymagają-
cych opieki osób drugich oraz 
zwiększenie  liczby  godzin 
usług  tam,  gdzie  będzie  za-
chodziła taka potrzeba. Popra-
wa  jakości  usług  -  to  przede 
wszystkim zatrudnienie więk-
szej  liczby  opiekunek  domo-
wych  i  zapewnienie  im  lep-
szych  warunków  pracy  np. 
dojazdu  do  podopiecznych, 
właściwej odzieży roboczej. 

Osoby,  które  wymagają 
opieki i pomocy osób drugich 
mogą  zgłosić  chęć    skorzy-
stania  z  usług  w  Gminnym 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
w  Strzelinie  ul.  Kamienna  1 
lub  telefonicznie 71 39 20 577.

Marek Charowski

Rozmawiali o przemocy w rodzinie

oświaty,  kuratorzy  sądowi 
oraz  policjanci  dzielnicowi. 
Komendant  policji  omawiał 
zagadnienia  dotyczące  prze-
stępstw  przeciwko  rodzinie 
w odniesieniu do art. 207 Ko-
deksu Karnego, zaś Agnieszka 
Tekiela  opowiadała  o  pracy 
w  grupie  roboczej,  a  także 
bezradności osób doświadcza-
jących  przemocy  w  rodzinie, 
manipulacjach  osób  stosu-
jących  przemoc  oraz  sposo-
bach  na  efektywna  pomoc. 
Podczas  spotkania  omawiano 
także  m.in.  problemy  prze-
mocy  wobec  osób  niepełno-
sprawnych  i  z  zaburzeniami 
psychicznymi. Pokazano także 

spoty kampanii społecznej do-
tyczące przemocy w  rodzinie. 
Prelegenci  zwrócili  uwagę, 
że ofiara przemocy  to nie za-
wsze kobieta,  gdyż w gabine-
tach  psychologicznych  coraz 
częściej  z  takimi  problemami 
przychodzą panowie. Podkre-
ślono również, że formy prze-
mocy mogą być różne, nie tyl-
ko fizyczne, ale także poprzez 
np. uporczywe kontrolowanie, 
ograniczanie  praw  czy  nęka-
nie. W spotkaniu uczestniczy-
ło około 50 osób. 
Obok  umieszczamy  listę 

instytucji,  w  których  osoby 
dotknięte  przemocą  mogą 
uzyskać pomoc.

RED
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300 tys. zł przeznaczy 
gmina Strzelin na re-
alizację budżetu oby-
watelskiego w 2020 
roku. Publikujemy 
materiały informacyj-
ne oraz zachęcamy 
do zgłaszania projek-
tów oraz głosowania.
Szczegółowe zasady 
i tryb przeprowadza-
nia konsultacji w spra-
wie Strzelińskiego 
Budżetu Obywatel-
skiego, harmonogram 
konsultacji, formularz 
zgłoszeniowy oraz inne 
załączniki dostępne 
są na stronie www.
strzelin.pl w zakładce 
Mieszkaniec -> Strzeliń-
ski Budżet Obywatelski 
i w Biurze Obsługi Inte-
resanta UMiG Strzelin 
(pokój nr 20).

RED

 Inkubator prawdopodobnie zacznie funkcjonować już w czerwcu, a jeśli pomysł się sprawdzi 
na strzelińskim gruncie, to samorządowcy nie wykluczają rozwijania tej inicjatywy. W pierwszym, 
pilotażowym  etapie  będą dostępne 3 pomieszczenia biurowe. Projekt stworzony jest z myślą 
o tych przedsiębiorcach, którzy rozpoczynają swoją działalność na rynku, a nie posiadają odpo-
wiedniego zaplecza lokalowego itp. Inkubator ma pomóc nowym firmom w rozwoju i utrzyma-
niu  działalności  na  jej  początkowym  etapie  i  przygotować do  samodzielnego  funkcjonowania 
na rynku. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność w ramach Strzelińskiego Gminnego In-
kubatora Przedsiębiorczości będą wynajmować lokale biurowe po cenach preferencyjnych, co bę-
dzie stanowiło pomoc publiczną w formie de minimis. Oprócz najmu lokalu, będzie możliwość 
skorzystania z innych, płatnych bądź nieodpłatnych form wsparcia, np. usługi biurowe, wynajem 
sali konferencyjnej, szkolenia itp. Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi potrzebnymi infor-
macjami i dokumentami do pobrania (w tym Regulamin Inkubatora) znajduje się na stronie inter-
netowej www.strzelin.pl w zakładce Mieszkaniec > „Strzeliński Gminny Inkubator Przedsiębior-
czości”. Ogłoszenie o naborze ukazało się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Strzelinie w zakładce „Ogłoszenia”. W ten sposób będą również ogłaszane 
kolejne nabory, w miarę możliwości wynajmu lokali biurowych.

RED

Ruszył Strzeliński Budżet 
Obywatelski na 2020 rok

Gmina Strzelin uruchomiła pilotażowy projekt pn. „Strzeliński Gminny 
Inkubator Przedsiębiorczości”, który będzie działał w budynku dworca 

kolejowego.  Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie o naborze 
przedsiębiorstw, a zainteresowani mogą się zgłosić do 24 maja.
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

Została Pani nowym 
sołtysem Krzepic. Proszę 
opowiedzieć o sobie...
-  Mam  35  lat.  Mieszkam 

w  Krzepicach  od  około  20 
lat. Jestem mężatką od 15 lat, 
wraz z mężem wychowujemy 
trójkę dzieci,  którym  się po-
święciłam.  Zajmuję  się  do-
mem i nie pracuję zawodowo.

Jakie są Pani zaintereso-
wania, pasje?
- Lubię gotować i uprawiać 

ogródek z warzywami, z któ-
rego  potem  jesienią  mogę 
robić  zdrowe  przetwory 
dla  rodziny.  Lubię  space-
ry  z  psem,  ale  także  oglą-
dać  filmy,  zarówno  w  kinie 
jak  i  w  telewizji.  Uważam, 
że to świetna rozrywka, po-
nieważ  pozwala  się  zrelak-
sować  i  jednocześnie  uczy 
nas  nowych  rzeczy.  Intere-
suje mnie również kosmeto-

1. Uchwała nr VIII/93/19 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego STRZELIN – OSIEDLE POZYTYWISTÓW III.
2. Uchwała nr VIII/94/19 w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego STRZELIN – MŁYNARSKA.
3. Uchwała nr VIII/95/19 w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej Strzelina nr XLIX/672/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelin oraz wa-
runków i zasad korzystania z tych obiektów.
4. Uchwała nr VIII/96/19 w sprawie uzgodnienia zabiegów 

pielęgnacyjnych na poniku przyrody.
5. Uchwała nr VIII/97/19 w sprawie określenia wykazu ką-

pielisk na  terenie Gminy Strzelin oraz określenia sezonu ką-
pielowego w 2019 r.
6. Uchwała nr VIII/98/19 w sprawie regulaminu dostarcza-

nia wody i odprowadzania ścieków.
7.  Uchwała  nr  VIII/99/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrę-
bie miasta Strzelina.
8.  Uchwała  nr  VIII/100/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na nabycie od spółki osobowej prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie.
9.  Uchwała  nr  VIII/101/19  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy 
Strzelin – dz. nr 35/3 AM 22 obręb Strzelin.
10. Uchwała nr VIII/102/19 w sprawie wyrażenia  zgo-

dy na zamianę nieruchomości gruntowej, stanowiącej wła-
sność Gminy  Strzelin  na  nieruchomość  gruntową,  stano-

Publikujemy wykaz uchwał podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej Strzelina. 
Przed ich przyjęciem uczestnicy sesji wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji Strzelińskiego Centrum Medycznego.

wiącą własność osoby fizycznej.
11. Uchwała nr VIII/103/19 w sprawie 

zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/503/17 
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 paździer-
nika  2017  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Strzelin.
12. Uchwała  nr VIII/104/19 w  spra-

wie ustanowienia dorocznej nagrody pod 
nazwą  „Ładna  Fasada”  za  osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania i ochrony 
kultury  Gminy  Strzelin  oraz  warunków 
i trybu jej przyznawania.
13.  Uchwała  nr  VIII/105/19  zmie-

niająca  uchwałę  nr  IV/41/18  z  dnia  19 
grudnia  2018  r.  w  sprawie  uchwały  bu-
dżetowej Gminy Strzelin na rok 2019.
14.  Uchwała  nr  VIII/106/19  zmie-

niająca  uchwałę  nr  IV/40/18  z  dnia  19 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Strzelin.
15. Uchwała nr VIII/107/19 w sprawie przyznania dotacji 

na  zabezpieczenie  obiektów  zabytkowych  niebędących  wła-
snością Gminy Strzelin.
16. Uchwała nr VIII/108/19 w sprawie udzielenia pomo-

cy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania 
pn.: „Wbudowanie krawężników wzdłuż jezdni drogi powia-
towej nr 3067D w miejscowości Dankowice”.
17. Uchwała nr VIII/109/19 w sprawie w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, dotyczącej niewy-

Radni przyjęli 18 nowych uchwał

Co w Krzepicach „piszczy”? W mieszkańcach drzemie potencjał
Z nowym sołtysem Krzepic Bernadettą 
Pilak rozmawialiśmy m.in. o talentach, 
które drzemią w mieszkańcach, pomysłach 
na rozwój miejscowości oraz najpilniej-
szych inwestycjach.

KRZEPICE logia. Mam ukończony kurs 
kosmetyczki.  Jestem  też 
konsultantką  -  sprzedaw-
cą  bezpośrednim  Faberlic. 

Jak to się stało, że zde-
cydowała się Pani wystar-
tować w wyborach na soł-
tysa? To był to przypadek 
czy przemyślana decyzja?
-  Zaczęło  się  od  tego, 

że  postanowiłam  wystarto-
wać  w  wyborach  do  Rady 
Miejskiej  Strzelina.  Nieste-
ty,  sukcesu  nie  odniosłam, 
bo  nie  zostałam  radną,  ale 
dzięki  kandydowaniu  na-
wiązałam  bliższe  relacje 
z  mieszkańcami  i  bliżej  za-
poznałam  się  z  różnymi  ich 
potrzebami  i  problemami. 
Już podczas kampanii miesz-
kańcy  mówili  o  tym  że  po-
winna  startować  również 
w zbliżających się wyborach 
na  sołtysa.  Powiedziałam 
wówczas,  że  to  przemyślę. 
W styczniu podczas zebrania 
zgłoszono  moją  kandydatu-

rę  i  jednogłośnie 
wybrano.  Bardzo 
dziękuję  miesz-
kańcom  za  wspar-
cie,  bo  frekwencja 
na  wyborach  była 
bardzo  wysoka. 
Losy  mieszkańców 
są  dla  mnie  bar-
dzo ważne. Bardzo 
chciałabym podzię-
kować  byłej  pani 
sołtys  za  jej  zaan-
gażowanie,  troskę, 
prace i poświęcenie 
na  rzecz  naszej  lo-
kalnej  społeczności 
przez dwie kadencje.

Co chciałaby 
Pani zmienić 
w Krzepicach, 
a jakie działania 
kontynuować?
-  Na  pewno  chciałabym 

kontynuować  spotkania 
dla  dzieci  w  świetlicy  przy 
współpracy  ze  Strzelińskim 
Ośrodkiem Kultury, jak rów-
nież  spotkania  okazjonalne 
typu  dzień  dziecka,  piknik 
rodzinny czy andrzejki. Zaję-
cia zawsze są bardzo ciekawe. 
Chciałabym,  aby mieszkańcy 
bardziej się otworzyli i więcej 

współpracowali.  Po  rozmo-
wach z ludźmi i na ich proś-
bę,  postanowiłam  założyć 
Koło  Gospodyń  Wiejskich. 
Mamy  w  Krzepicach  talen-
ty,  tylko  jeszcze  nie  odkryte. 
Na  przykład  jeden  pan  ma 
zdolności  twórcze,  robi  róż-
ne rzeźby figurki z gipsu itp., 
zaś  inny  mieszkaniec  wyko-
nuje  piękne  zegary  ścienne, 
stoliki  z  naturalnego  drew-
na.  Mieszka  u  nas  również 

osoba,  która  restauruje  sta-
re meble.  Są  też  panie,  któ-
re  pieką  wyśmienite  ciasta 
i  robią  rewelacyjne  nalewki, 
a  także  osoby,  które  mają 
kilka  uli  i  robią  miód.  Tak 
naprawdę  Krzepice  to  zwy-
kła miejscowość,  ale mająca 
niezwykłych mieszkańców. 

Z jakimi problemami 
boryka się sołectwo? Jakie 
inwestycje są najważniej-

Sołtys Krzepic Bernadetta Pilak (fot. Jan Jakub Smarczewski)

sze do realizacji?
-  Chcielibyśmy 

zrealizować  projekt 
powstania  w  Krzepi-
cach  nowej  świetlicy 
-  wiaty  rekreacyjnej, 
co  umożliwiłoby 
częstsze  spotkania 
integracyjne oraz roz-
wijanie KGW. Często 
poruszanym  proble-
mem  jest  też  bezpie-
czeństwo na drogach 
i  ich  stan.  Droga 
powiatowa  biegną-
ca  przez  Krzepice 
jest  jedyną  łączącą 
ze  szkołą,  pracą  czy 
pomocą  medyczną. 
Liczę,  że  kiedyś  uda 
pozyskać  się  fundu-
sze  na  jej  remont, 
a  nie  tylko  na  „ła-

tanie”  .  Nie  mamy  rów-
nież  chodników,  o  co  też 
wiele  razy  już  mieszkańcy 
mnie  pytali.  Chcielibyśmy, 
aby  utworzono  ścieżkę  ro-
werową  po  byłej  linii  ko-
lejowej  obiecaną  kilka  lat 
temu.  Mamy  również  pro-
blem z brakiem zbiorników 
na ścieki. To problem, który 
dotyczy wielu miejscowości.

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

konania  treści  zapisów uchwały nr XXXIX/34/10 Rady Miej-
skiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Ze-
społu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie”, 
tj. braku opracowania studium ochrony krajobrazu dla Zespołu 
Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie”.
18. Uchwała nr VIII/110/19 w sprawie w sprawie rozpatrze-

nia  skargi  na Burmistrza Miasta  i Gminy  Strzelin,  dotyczącej 
niedopełnienia obowiązku polegającego na zapłacie wykonaw-
com, za niepotwierdzoną i nieudokumentowaną usługę, polega-
jącą na wywozie i utylizacji odpadów wraz z opłatą utylizacyjną, 
odpadów budowlanych pochodzących realizacji zamówień pu-
blicznych Gminy Strzelin w latach 2016, 2017, 2018.

RED
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W piątek, 10 maja w naszym mieście odbyły 
się lokalne obchody Dnia Strażaka. Po tradycyj-
nej mszy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
św.,  wręczono  odznaczenia  i  awanse.  W  uro-
czystościach  uczestniczyli  m.in.  Zastępca  Ko-
mendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży 
Pożarnej st.bryg. Marek Kamiński, liczni samo-
rządowcy, a także przedstawiciele lokalnych firm 
wspierających  strzelińską  komendę  powiatową. 
Reprezentantom  TECE  oraz  Silesi  Plastic  po-
dziękowano  za  finansowe  wsparcie  udzielone 
strzelińskiej jednostce. W obchodach  nie zabra-
kło  też  delegacji  służb mundurowych  -  policji 
i Zakładu Karnego w Strzelinie. Gminę Strze-
lin reprezentowali w uroczystościach: burmistrz 
Dorota Pawnuk, przewodniczący rady Ireneusz 
Szałajko i zastępca przewodniczącego - Tomasz 
Głowacki.  Serdecznie  gratulujemy  awansowa-
nym  i  odznaczonym,  a  wszystkim  strażakom 
życzymy  zdrowia,  wszelkiej  pomyślności  oraz 
skutecznych i bezpiecznych interwencji.

RED

W 15. rocznicę uchwalenia Dnia Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej, 2 maja Burmistrz Miasta 
i  Gminy Strzelin Dorota Pawnuk oraz sekre-
tarz Kazimierz Nahajło rozdawali mieszkań-
com flagi. W dwadzieścia minut, przy strzeliń-
skim rondzie, rozdano ponad 300 flag. Warto 
przypomnieć, że w ubiegłym roku, na 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości w  Strzelinie 
rozdano ponad 1200 flag. Byłoby pięknie 
gdyby one  wszystkie powiewały z  okazji 
świąt państwowych w naszym mieście. 

RED

Flagi rozeszły się błyskawicznie

Uroczysty charakter miały strzelińskie obchody 
228. rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja. Po tra-
dycyjnej, patriotycznej mszy, złożono kwiaty pod 
Pomnikiem Żołnierza Polskiego. O oprawę mu-
zyczną i wokalną wydarzenia zadbały Strzelińska 
Orkiestra Dęta i Chór Staromiejski. Ostatnim 
punktem w programie lokalnych obchodów była 
Gala Tenorowa „Z Ziemi Włoskiej do Polski”, któ-
ra odbyła się w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Or-
ganizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin oraz Strzeliński Ośrodek Kultury.

RED

Uczcili rocznicę 
majowej konstytucji

Kwiaty złożyła tradycyjnie delegacja lokalnych władz

W obchodach uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe

Flagi rozdano 
w ekspresowym tempie

Strażackie świętowanie

Obchody miały tradycyjnie bardzo uroczysty charakter

Jednym z awansowanych były Hubert Meserszmit
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Miło mi poinformować, że świetnie przyjęta przez lo-
kalną społeczność książka „Legendy ziemi strzelińskiej” 
została też doceniona na szerszym forum. We Wrocła-
wiu,  staraniem Dolnośląskiej  Biblioteki  Publicznej,  już 
od 10 lat odbywa się impreza literacka pod nazwą Dol-
nośląski Salon Wydawniczy „Silesiana”. To znakomita ak-
cja promocyjna regionalnego rynku wydawniczego, a jej 
kolejne edycje budzą coraz szerszy rezonans społeczny.  
A zatem, w tegorocznym wydaniu organizatorzy opuścili 
przestrzeń zlokalizowanej  w Rynku biblioteki, by prze-
nieść stoiska targowe do obszernego namiotu na Placu 
Solnym. Ważną częścią „Silesiany” zawsze były nagrody 
dla wydawców wyłonionych przez profesjonalną kapitu-
łę. W tej jubileuszowej edycji jedno z dwóch zaszczytnych 
wyróżnień  przyznano Wydawnictwu  „Paperback” wła-

NASZ WYDAWCA NAGRODZONY

Trzon  polskiego  zespołu 
stworzyli  zawodnicy  ziębic-
kiej  Jaskini  Lwa,  ale  nie  za-
brakło  też  reprezentantów 
Strzelina  -  Mike'a  Drużgi 
oraz  Natalii  Waliczek.  Mike 
wygrał  swoją  walkę,    a  Na-
talia  musiała  zadowolić  się 
remisem.  W  trenerskim  na-
rożniku  pracował  m.in.  oj-
ciec Mike'a - Marcin Drużga, 
a o sędziowanie zadbali pro-
fesjonalni  arbitrzy.  Publicz-
ność  żywiołowo  dopingo-
wała  pięściarzy.    Gości  zza 
naszej  wschodniej  granicy 
reprezentowali  pięściarze 
z  Łucka  (Wołyń).  Stoczo-
no  jedenaście  pojedynków, 
a mecz 12:10 wygrali Polacy. 
Uroczystego  otwarcia  gali 
dokonali  burmistrz  Dorota 
Pawnuk  oraz  Prezes  Opol-
skiego Związku  Bokserskie-
go i Jaskini Lwa, pochodzący 
z gminy Strzelin - Franciszek 
Jaszczyszyn.  Przed  rozpo-
częciem  gali  uhonorowano 
zasłużonych  dla  rozwoju 
strzelińskiego  pięściarstwa 
mieszkańców. Organizatorzy 
zadbali  o  dodatkowe  atrak-
cje,  którymi  były  krótkie 
i bardzo dynamiczne pokazy 
Pole Dance (Studio Maripo-
sa) oraz fitness (Strefa Fitness 
Marii  Horodyskiej).  Orga-
nizatorami  gali  byli:  Gmina 
Strzelin,  Strzelińskie  Cen-
trum Sportowo Edukacyjne, 
Ziębicki Klub  Bokserski  Ja-
skinia Lwa oraz Boxing Klub 
Strzelin.  Galę,  w  hali  spor-
towej  PSP nr  3 w  Strzelinie 
śledziło na żywo kilkuset ki-
biców, a transmisję i retrans-
misję  obejrzało  kilkanaście  
tysięcy użytkowników serwi-
su  www.bokser.org.    Walki 
dla bokser.org.  komentowali 
znany  bokser  Stanisław  Gi-
badło  oraz  Damian  Jasz-

Wiekie grzmoty 
w mieście granitu Boks w wielkim stylu 

wrócił do Strzelina
Gala  „Strzelin Bo-
xing Night” miała 
być największą 
atrakcją „Strze-
lińskiej Majówki” 
i tak też było. 
Na rozegrany 4 
maja  bokserski 
mecz Polska - Ukraina 
niecierpliwie czekali 
sympatycy boksu, 
a frekwencja przerosła 
najśmielsze oczeki-
wania organizatorów 
wydarzenia. Hala 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 szybko 
wypełniła się do ostat-
niego miejsca.

 Ostatnim punktem gali było uroczyste wręczenie pasów

Mecze komentowali znany bokser Stanisław Gibadło 
(na pierwszym planie) oraz Damian Jaszczyszyn

Mike Drużga pewnie wygrał swoją walkę

Najlepszą walkę wieczoru stoczył Kamil Bednarek (z prawej)

Podczas  tego  wydarze-
nia  upubliczniono  również 
wyniki  plebiscytu  na  najpo-
pularniejszego  sportowca 
i drużynę 2018 r., który zor-
ganizowano przy współpracy 
z tygodnikiem „Słowo Regio-
nu  Strzelińskiego”.  Kapituła 
konkursowa  zdecydowała, 
że  tytuł  najlepszego  spor-
towca  trafi  do  Małgorzaty 
Hałas  -  Koralewskiej  (Hałas 
Team  -  ciężary). Najlepszym 
sportowcem  młodzieżowym 
został  Kacper  Głazowski 
(Granit  Strzelin  -  tenis  sto-
łowy),  najlepszym  trenerem 
- Joanna Maceluch (UKS Ty-
grysy Strzelin - piłka siatkowa 
),  a  najlepszą  drużyną  2018 
roku  wybrano  Tygrysy  Strze-
lin (piłka siatkowa). Czytelnicy 
„Słowa Regionu” zdecydowali, 
że  najpopularniejszym  spor-
towcem 2018 r.  jest Zbigniew 
Woszczak  (Strzeliński  Klub 
Biegacza Granit - biegi), a naj-
popularniejszą  drużyną  został 
Strzeliński Klub Biegacza Gra-
nit.  Jak  zawsze  przygotowano 
atrakcyjne  nagrody  dla  spor-
towców,  publiczności  oraz 
czytelników „Słowa Regionu”, 
którzy wzięli udział w części 

Wielkie sportowe święto 

MAŁGORZATA HAŁAS - KORALEWSKA 
Sportowcem 2018 roku!

W czwartek, 9 maja na tradycyjnej gali w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury, ogłoszono wyniki kolejnej edycji Konkursu na Sportowca, 

Trenera i Drużynę 2018 roku Gminy Strzelin. 

plebiscytowej konkursu.
W gali uczestniczyli hono-

rowi goście m.in. parlamenta-
rzyści i radni Sejmiku Dolno-
śląskiego  oraz  bardzo  liczni 
sportowcy, trenerzy i sporto-
wi działacze z miasta i gminy 
Strzelin.  W  ceremonii  wrę-
czania nagród i dodatkowych 
wyróżnień uczestniczyli m.in. 
senator  Jarosław  Duda  oraz 
radni  Sejmiku  Dolnośląskie-
go  – Marek  Łapiński  i Woj-
ciech  Bochnak.  Ten  drugi 
wystąpił  w  podwójnej  roli, 
bo  reprezentował  także  za-
rząd Śląska Wrocław, w któ-
rym pełni funkcję wicepreze-
sa. Wśród honorowych gości 
był także poseł Michał Jaros. 
Dodajmy, że fundatorem jed-
nej  z  dodatkowych  nagród 
był  radny  Rady  Miejskiej 
Strzelina  Michał  Ostrowski. 
Organizatorzy:  Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Strzelin, 

Strzelińskie  Centrum  Spor-
towo-Edukacyjne,  Strzeliński 
Ośrodek  Kultury  i  „Słowo 
Regionu  Strzelińskiego”  za-
dbali  o  atrakcyjny  program 
gali i jej profesjonalne prowa-
dzenie (w tej roli nieoceniony 
Radosław  Kwiatkowski).  Jak 
zwykle nie zabrakło znanych 
postaci  polskiego  sportu. 
Tym  razem  w  gali  uczestni-
czyli  przedstawiciele  Śląska 
Wrocław:  znakomity  piłkarz 
i  trener  pierwszego  zespołu, 
obecnie  szef   klubowej  aka-
demii  -  Tadeusz  Pawłowski, 
były piłkarz WKS-u, aktualny 
dyrektor  sportowy  - Dariusz 
Sztylka oraz łotewski obroń-
ca  wrocławskiej  drużyny  - 
Igors  Tarasovs.  Z  zaprosze-
nia na galę skorzystali też byli 
reprezentanci  Polski  w  piłce 
siatkowej  -  Łukasz  Kadzie-
wicz  i  Paweł  Siezieniewski, 
którzy na co dzień prowadzą 

w naszym mieście Akademię 
Siatkówki.  Prowadzący  galę 
dziennikarz  sportowy  „Sło-
wa  Regionu”  -  Radosław 
Kwiatkowski przepytał gości, 
przypominając  im  zabawne 
momenty  z  ich  sportowych 
karier. Momentami było bar-
dzo wesoło, ale nie zabrakło 
też  wzruszeń.  Tadeusz  Paw-
łowski  bardzo  ciepło  wspo-
minał  swojego  kolegę  z  mi-
strzowskiej  drużyny  Śląska 
Wrocław, strzelinianina, piłka-
rza i trenera śp. Henryka Ko-
walczyka.  Podkreślił,  że  był 
on  bardzo  dobrym  kolegą 
i solidnym piłkarzem. Łukasz 
Kadziewicz  serdecznie  po-
dziękował  burmistrz  Doro-
cie  Pawnuk  za  jej  otwartość 
i życzliwość dla sportu. Były 
siatkarz,  a  obecnie  sportowy 
komentator  jednej  ze  stacji 
telewizyjnych, był pod dużym 
wrażeniem liczby i różnorod-

ności  klubów  sportowych 
działających w mieście i gmi-
nie  Strzelin.  Bardzo  mądrze 
mówił  o  roli  sportu w  życiu 
młodych ludzi i nie krył tego, 
że to właśnie dzięki siatków-
ce  wiele  osiągnął  w  życiu. 
W  programie  gali  znalazły 
się również dwa miłe, lokalne 
akcenty. Trener i wychowaw-
ca  kolejnych  pokoleń  strze-
lińskich  siatkarzy  -  Zdzisław 
Maceluch został odznaczony 
przez  władze  Dolnośląskie-
go  Związku  Piłki  Siatkowej 
Srebrną  Honorową  Odzna-
ką  Polskiego  Związku  Piłki 
Siatkowej,  a  przedstawiciele 
władz  DZPS  wręczyli  brą-
zowe medale  siatkarzom Ty-
grysów, za zdobycie 3 miejsca 
w 3 lidze mężczyzn.
O  muzyczne  przerywniki 

zadbała Szkoła Muzyczna I st. 
w Strzelinie, a występy młodych 
i bardzo utalentowanych muzy-
ków  spodobały  się  publiczno-
ści,  która  zapełniła  większość 
sali widowiskowej Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury. W kolej-
nych wydaniach  naszej  gazety 
tradycyjnie  zaprezentujemy 
sylwetki zwycięzców.

RED 

Nominowani w kategorii Sportowiec Młodzieżowy 2018 r. Wśród publiczności było wielu zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Nagrodę dla Najlepszej Drużyny 2018 r. odebrał kapitan Tygrysów Grzegorz Świrski Wśród gości byli znani, byli sportowcy Łukasz Kadziewicz i Paweł Siezieniewski
O oprawę muzyczną zadbali nauczyciele i uczniowie Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelinie

Tytuł Trenera Roku 2018 przyznano Joannie Maceluch
Najpopularniejszym sportowcem został Zbigniew 
Woszczak Sportowcem 2018 roku została Małgorzata Hałas - Koralewska
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Miło mi poinformować, że świetnie przyjęta przez lo-
kalną społeczność książka „Legendy ziemi strzelińskiej” 
została też doceniona na szerszym forum. We Wrocła-
wiu,  staraniem Dolnośląskiej  Biblioteki  Publicznej,  już 
od 10 lat odbywa się impreza literacka pod nazwą Dol-
nośląski Salon Wydawniczy „Silesiana”. To znakomita ak-
cja promocyjna regionalnego rynku wydawniczego, a jej 
kolejne edycje budzą coraz szerszy rezonans społeczny.  
A zatem, w tegorocznym wydaniu organizatorzy opuścili 
przestrzeń zlokalizowanej  w Rynku biblioteki, by prze-
nieść stoiska targowe do obszernego namiotu na Placu 
Solnym. Ważną częścią „Silesiany” zawsze były nagrody 
dla wydawców wyłonionych przez profesjonalną kapitu-
łę. W tej jubileuszowej edycji jedno z dwóch zaszczytnych 
wyróżnień  przyznano Wydawnictwu  „Paperback” wła-

NASZ WYDAWCA NAGRODZONY
śnie za książkę o legendach strzelińskich, której autorami 
są Tomasz Duszyński i Monika Łukasik-Duszyńska.  
W uzasadnieniu werdyktu podano: „… za uniwersal-

ność i oryginalność przekazu łączącego wiedzę historycz-
ną ze światem podań, baśni i legend, a także za bogactwo 
materiału  ilustracyjnego  o  Ziemi  Strzelińskiej.”  Cieszy 
i satysfakcjonuje ta pochlebna opinia, zwłaszcza że dosko-
nale u nas znany i lubiany Tomasz Duszyński występuje 
tu w podwójnej roli – edytora oraz autora nagrodzonej 
pozycji. Serdeczne gratulacje dla Niego oraz Małżonki - 
współautorki, a także ich córki. Obecność Blanki na uro-
czystości wręczenia nagrody wskazuje na to, że w tym ro-
dzinnym przedsięwzięciu również ona miała swój udział. 
No cóż, talent bywa dziedziczny… Brawo Wy!

Maria Tyws
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Strzelinie

Za książkę o legendach strzelińskich zaszczytne wyróżnienie otrzymali Tomasz Duszyński i Monika Łukasik-Duszyńska

Ideą stowarzyszenia jest przygotowanie rodzin dotknię-
tych chorobą alkoholową do nowego stylu życia, bez na-
łogu. W ubiegłym roku zmienił się prezes stowarzyszenia. 
Obecnie na jego czele stoi Robert Birlet, zaś zastępcą jest 
Władysław  Sawicki.  W  ofercie  stowarzyszenia  znajduje 
się  bardzo  dużo  różnych  ciekawych wydarzeń.  „Promie-
nie”  organizują  Strzelińskie  Spotkania  Trzeźwościowe, 
w których biorą udział całe rodziny, ale także członkowie 
innych  stowarzyszeń,  z  którymi  strzeliński  klub  jest  za-
przyjaźniony, m.in. z Wrocławia, Oławy, Brzegu itp. Sporo 
wydarzeń organizowanych  jest w tzw. Ośrodku Krzewie-
nia  Trzeźwości  przy  górnym  stawie  w  Białym  Kościele. 
Na początku maja członkowie stowarzyszenia rozpoczęli 
tam  sezon  spotkań plenerowych. Kalendarium wydarzeń 
w ciągu roku jest bardzo bogate. W sobotę, 25 maja zapla-
nowano jednodniową wycieczkę autokarową do Karpacza, 
zaś w sobotę, 1 czerwca wyjazd do Częstochowy. Tydzień 
później członkowie będą świętowali 40 rocznicę stowarzy-
szenia „Odnowa”, zaś w sobotę, 15 czerwca odbędzie się 
Dzień Dziecka. Wydarzeń nie zabraknie także w kolejnych 
miesiącach. Szczegółowy harmonogram można odnaleźć 
na stronie www.trzezwezycie.strzelin.pl. 

***
Do stowarzyszenia w każdej chwili można dołączyć. Je-

śli  ktoś  ma  problem  z  alkoholem  lub  ta  kwestia  dotyka 
jego  rodzinę  wystarczy  zadzwonić  pod  numer  telefonu 
733 934 200. Składka członkowska wynosi zaledwie 5 zł 
miesięczne, a wpisowe to tylko 10 zł. Obecnie do stowa-
rzyszenia należy ok. 80 osób.

Jakub Olejnik

Rozpoczęli sezon spotkań plenerowych

Życie w trzeźwości
Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
Klub Abstynenta „Promienie” od  blisko 20 
lat zajmuje się wspieraniem osób uzależnio-
nych i  ich rodzin w utrzymaniu abstynencji.  
W  ofercie stowarzyszenia znajduje się bar-
dzo dużo różnych ciekawych wydarzeń.

Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” organizuje m.in., 
zabawy i spotkania

Boks w wielkim stylu 
wrócił do Strzelina

czyszyn.  Warto  podkreślić, 
że  strzelińską  galę  oglądano 
w 53 krajach. Na gali pojawi-
ły się też inne znane ze świata 
boksu  postacie.  Do  Strze-
lina  przyjechali  m.in.  zna-
ny  trener  Piotr  Wilczewski 
(prowadził  Mariusza  Wacha 
w  walce  z  Arturem  Szpilką 
-  red.)  oraz  bokser  Maciej 
Sulęcki,  który  29  czerw-
ca,  w  Providence  zawalczy 
o pas mistrza  świata  federa-
cji  WBO,  w  wadze  średniej 
z  Demetriusem  Andrade. 
W  Strzelinie  nie  zabrakło 
dobrych  starć,  ale  zdecy-
dowanie  najwięcej  emocji 
wzbudziła  walka  Kamila 
Bednarka  z  Aleksandrem 
Kravcem.  Był  to  kawał  na-
prawdę dobrego boksu, któ-

ry  doskonale  rozgrzał 
publiczność.  Ostatnim 
punktem  w  programie 
gali było uroczyste wrę-
czenie pasów. Ten złoty 
trafił  do  Jaskini  Lwa, 
a  srebrny  przypadł  re-
prezentacji ukraińskiego 
Łucka.  Profesjonalnie 
przygotowana  gala  po-

kazała, że mieszkańcy gminy 
Strzelin  i  powiatu  strzeliń-
skiego  są  głodni  dobrego 
boksu  i  organizacja  podob-
nych  wydarzeń  jak  najbar-
dzej ma sens. Poniżej publi-
kujemy  wyniki  wszystkich 
pojedynków. 

RED.

POLSKA - UKRAINA 
12:10

Kategoria -36 kg
Maurycy WOLAN vs 
Abramchuk MYKYTA PKT 
0-3

Kategoria -52 kg
Konrad IŻYK vs Maksym 
KARPIUK PKT 0-3

Kategoria - 54 kg
Jarosław SKIBIŃSKI vs 
Dmytro PRYIMACHUK  
PKT 0-3

Kategoria - 49 kg
Patryk ADASIEWICZ vs 
Hryhorii TROFIMCHUK  
PKT 0-3

Kategoria - 52 kg
Vasyl ISKRA vs Nazar 
HULT PKT 0-3

Kategoria -75 kg
Dawid GURTATOWSKI vs 
Yakiv LEVCHYK  PKT 3-0

Kategoria - 69 kg
Łukasz PISKOWSKI vs Ar-
tem SHYSHKO PKT 3-0

Kategoria - 49 kg
Mike DRUŻGA vs Vadym 
IKSANOV PKT 3-0

Kategoria - 49 kg
Natalia WALICZEK vs Yana 
YAKOVLIEVA REMIS

Kategoria - 81 kg
Kamil BEDNAREK vs 
Aleksandr KRAVEC PKT 
3-0

Kategoria - 91 kg
Kamil LOREK vs Yurii SID 
- REMIS

 Ostatnim punktem gali było uroczyste wręczenie pasów

Trener Piotr Wilczewski (z lewej) oraz bokser Maciej 
Sulęcki

Mecze komentowali znany bokser Stanisław Gibadło 
(na pierwszym planie) oraz Damian Jaszczyszyn

Mike Drużga pewnie wygrał swoją walkę

Najlepszą walkę wieczoru stoczył Kamil Bednarek (z prawej)
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Od połowy marca w Strze-
linie  działa  sala  sportowo-
-rozrywkowa  „Strefa  9+”. 
Mieści  się przy ul. Mickiewi-
cza  1/8  (naprzeciwko  Strze-
lińskiego  Ośrodka  Kultury). 
Jego właścicielami  są  Joanna 
i  Paweł  Mihułkowie,  którzy 
prowadzą  także  Salę  Zabaw 
„Dziecinada”. Skąd wziął się 
pomysł  na  otwarcie  dodat-
kowego  miejsca  do  zabawy? 
–  Powstała  pewna  luka, 
którą chcieliśmy wypełnić 
- mówi Paweł Mihułka. 
-  Co  prawda  Sala  Za-

baw  „Dziecinada”  po-
siada  atesty  i  certyfikaty 
dla  dzieci  do  12-go  roku 
życia,  jednak  zauważy-
liśmy,  że  dzieci  powyżej 
9-go  roku  życia  wstydzą 
się  bawić  z  młodszymi, 
zaś urządzenia, które  tam 
się  znajdują  nie  są  już 
dla  nich  takie  atrakcyjne 
– dodaje.  Główną  atrakcją 
nowego miejsca  jest  ścianka 
wspinaczkowa.  Jej wysokość 
to 4,40 m. – Dopuszczamy 
dwa  rodzaje  wspinaczki 
– do 3 metrów bez aseku-
racji (jedyną formą ochro-
ny  są  ustawione  na  ziemi 
materace)  oraz  powyżej  3 
metrów  z  pełną  asekura-
cją osoby  z obsługi  –  tłu-
maczy  Mihułka.  Co  ważne 
ścianka  wspinaczkowa  jest 
przystosowana  nie  tylko  dla 
dzieci,  ale  także  dorosłych. 
–  To  idealne  miejsce  dla 
osób  początkujących,  dla 

Właściciel „Strefy 9+”  Paweł Mihułka zachęca do skorzystania z nowo otwartego miejsca sportowo-rozrywkowego w Strzelinie

Zgodnie  z  art.  4  ust.  4  ustawy  z  dnia  31  stycznia  2019  r. 
o  rodzicielskim  świadczeniu  uzupełniającym  (Dz. U.  z  2019 
r., poz. 303), dalej zwana jako: ustawa o rodzicielskim świad-
czeniu  uzupełniającym  –  osoba  ubiegająca  się  o  przyznanie 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zobowiązana jest 
załączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia m.in. 
informację o numerach PESEL dzieci.
W przypadku osób, które nie miały nadanego numeru PE-

SEL, właściwym do nadania numeru PESEL jest organ gminy 
właściwy do ostatniego zameldowania na pobyt stały dziecka 
pełnoletniego.
W  przypadku  osób,  które  nie  posiadają  numeru  PESEL 

dzieci  pełnoletnich,  mogą  złożyć  wniosek  o  udostępnienie 
danych z rejestru mieszkańców. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. 
U.  z  2018  r.,  poz.  1382 z późn.  zm.) dane  z  rejestru miesz-
kańców mogą być udostępnione osobom i jednostkom orga-
nizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Art. 4 ust. 4 
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym może sta-
nowić podstawę  interesu prawnego w udostępnieniu danych 
z  rejestru  mieszkańców.  Wnioskodawca  wraz  z  wnioskiem 

Nowe miejsce, nie tylko dla dzieci

Ściana wspinaczkowa w Strzelinie
„Strefa 9+” to nowa sala sportowo-rozrywkowa w Strzelinie. Głównymi atrakcjami są w niej 
ponad 4 metrowa ścianka wspinaczkowa oraz pokój laserowego labiryntu. Co ciekawe z urzą-
dzeń mogą korzystać nie tylko dzieci.

których  kilkunastometro-
we  ścianki  wspinaczko-
we są  jeszcze zbyt dużym 
wyzwaniem  –  zachęca. 
Kolejną  atrakcją  jest  pokój 
laserowego  labiryntu.  Jest 
to  interaktywna  gra  przypo-
minająca  sieć  zabezpieczeń 
laserowych  w  bankach.  Za-
daniem  uczestników  jest 

przechodzenie  pomiędzy 
wiązkami  laserowymi.  Trze-
ba  się w niej wykazać zwin-
nością,  gibkością  i  logiką. 
„Strefa  9+”  w  ofercie  ma 
także gry w: piłkarzyki, mini 
bilarda,  mega  twistera  (48 
m2) oraz cymbergaja.  – Za-
mierzamy  iść  w  kierunku 
multimedialnym.  Nie-

długo  uruchomimy  rów-
nież    laserową  strzelnicę, 
a w niedalekiej przyszłości 
pojawią  się  jeszcze  inne 
ciekawe urządzenia – zdra-
dza właściciel. 
„Strefa  9+”  otwarta  jest 

codziennie od godziny 13:00 
do  19:00.  Od  poniedziałku 
do  czwartku  wejściówka  dla 

osób do 18 roku życia kosz-
tuje  13  zł/1h,  zaś  od  piątku 
do  niedzieli  i  w  święta  15 
zł/1h.  W  przypadku,  gdy 
osoba  dorosła  chce  korzy-
stać  z  dzieckiem  z  atrakcji 
musi zapłacić 5 zł/1 godzina 
(bez względu na  dzień  tygo-
dnia).  Inaczej  kształtują  się 
natomiast  ceny  wyłącznie 

dla  dorosłych.  Tutaj  kosz-
ty  to:  15  zł/1h  (od  ponie-
działku  do  czwartku)  lub  18 
zł/1h  (od  piątku  do  niedzieli 
i  w  święta). Warto  zaznaczyć, 
że dla klientów „Strefy 9+” za-
leca  się ubranie  stroju  sporto-
wego oraz obuwia zmiennego.  

Podobnie  jak w sali zabaw 
„Dziecinada”  klienci  mogą 
skorzystać  z  oferty  organi-
zacji  urodzin.  –  Ta  forma 
jest  skierowana  nie  tylko 
do  dzieci,  ale  także  do-
rosłych  –  informuje  Paweł 
Mihułka.  Za  organizację 
urodzin  dla  11  osób  trzeba 
zapłacić 400 zł  (w  tygodniu) 
lub 450 zł  (weekend). W ce-
nie  wliczone  są  przekąski, 
napoje, obsługa oraz gry i za-
bawy. Tort urodzinowy klien-
ci  muszą  zapewnić  sobie  we 
własnym  zakresie.  –  Ważne 
jest również to, że w czasie 
imprez  urodzinowych,  nie 
odbywają  się wejścia  indy-
widualne  do  „Strefy  9+”. 
Na  bieżąco  informujemy 
o zajętych terminach na na-
szym  profilu  facebooko-
wym – zaznacza właściciel.
W najbliższym czasie wła-

ściciele  „Strefy  9+”  zamie-
rzają przystąpić do Programu 
Strzelińskiej  Rodziny  Trzy 
Plus  (do  niego  należy  już 
„Dziecinada”),  dzięki  czemu 
rodziny  wielodzietne  będą 
mogły skorzystać ze zniżek.  

Jakub Olejnik 

Informacja dla osób ubiegających się o rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”

o udostępnienie  danych  przedkłada  dokumenty  potwierdza-
jące,  że  jest  uprawniony  do  złożenia  wniosku  o  przyznanie 
rodzicielskiego  świadczenia  uzupełniającego  lub  też  doku-
menty potwierdzające, że wniosek taki został już złożony. Za 
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony 
do złożenia wniosku o przyznanie rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, uznać należy dokumenty,  które zobowiąza-
ny  jest  przedłożyć  organowi  rentowemu  (tj.  akty  urodzenia 
dzieci lub orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy 
zastępczej nad dzieckiem). Dokumenty te w należyty sposób 
będą potwierdzać  interes prawny w udostępnieniu z rejestru 
mieszkańców numeru PESEL dziecka.
Dokumentem  potwierdzającym  interes  prawny  w  uzyskaniu 

żądanych danych może być również wezwanie organu rozpatru-
jącego wniosek o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupeł-
niającego do  jego uzupełnienia o wskazanie numerów PESEL 
dzieci. Takie wezwanie z organu rentowego wnioskodawca otrzy-
ma w przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów.
Zgodnie z art. 53 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności  udo-

stępnienie  danych  z  rejestru  mieszkańców  dla  podmiotów, 
o  których mowa w  art.  46  ust.  2  pkt  1-3  ustawy,  następuje 

odpłatnie. W związku z powyższym wnioskodawca występu-
jący o udostępnienie z rejestru mieszkańców numeru PESEL 
pełnoletniego dziecka, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
w wysokości 31 zł. za udostępnienie danych jednostkowych. 
Przy tym zauważyć należy, że zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy 
o ewidencji ludności, przez dane jednostkowe rozumie się in-
formacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszyst-
kich  osób  zameldowanych  pod  jednym  adresem. W  związ-
ku  z  tym opłata w kwocie  31  zł.  powinna  zostać  uiszczona 
do każdego wniosku z osobna,  tj.  za udostępnienie numeru 
PESEL każdego z dzieci.
Podsumowując, art. 4 ust. 4 ustawy o rodzicielskim świad-

czeniu  uzupełniającym,  należy  uznać  za  podstawę  interesu 
prawnego w  udostępnieniu  z  rejestru mieszkańców numeru 
PESEL  pełnoletniego  dziecka.  Wnioskodawca  do  wniosku 
przedkłada  dokumenty  potwierdzające,  że  jest  uprawniony 
do złożenia wniosku o przyznanie rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego lub też dokumenty potwierdzające, że wnio-
sek  taki  został  już  złożony. Wniosek  powinien  być  złożony 
w  formie  pisemnej  lub  dokumentu  elektronicznego  wraz 
z opłatą za udostępnienie danych.

UMiG



Nr 6(58) 15 maja 2019

11

Z  otrzymanej  przez  naszą 
redakcję    informacji  prasowej 
wynika,  że  Südzucker  Polska 
S.A.  rozpoczął  rozbudowę 
oczyszczalni  ścieków  funkcjo-
nującej  w  zakładzie  produk-
cyjnym w Strzelinie. Inwestycja 
warta ponad 12 mln zł zostanie 
ukończona jeszcze przed koń-
cem  2019  roku.  Nowoczesna 
i ekologiczna infrastruktura ma 
za zadanie znacznie zwiększyć 
tempo  oczyszczania  ścieków. 
Możliwości  nowego  bloku 
będą przekraczać potrzeby cu-
krowni,  zakładając  jej  rozwój 
w przyszłości.
Na  terenie  Cukrowni 

Strzelin  rozpoczęto  budo-
wę  nowego,  w  pełni  pro-
ekologicznego  bloku  bez-
tlenowego  przy  istniejącej 
oczyszczalni  ścieków.  Jego 
głównym  zadaniem  będzie 
redukcja nieprzyjemnego za-
pachu, wynikającego ze spe-
cyfiki  technologii  przerobu 
buraków  cukrowych.  Wy-
konawcą  inwestycji  jest  do-
świadczona  firma  -  BHU 
Umwelttechnik. Uruchomie-
nie nowej  oczyszczalni  ście-
ków przy cukrowni w Strze-
linie zaplanowano na ostatni 
kwartał 2019 roku.
-  Głównym  celem  tej 

wyjątkowo ważnej dla nas 
inwestycji  jest  redukcja 
zapachu,  który  przeszka-
dza  lokalnej  społeczno-
ści. Zdajemy sobie sprawę 
z  dyskomfortu,  jaki może 
on  powodować.  Staramy 
się  jednak  robić wszystko 
co w naszej mocy, aby zmi-
nimalizować  tę  niedogod-
ność.  W  ostatnich  latach 
zmodernizowaliśmy m. in.: 
obieg wód spławiakowych, 
wybudowaliśmy  nowy 
osadnik  radialny,  zasadzi-
liśmy też nowe pasy zieleni 
- mówi Wojciech Wąs, dyrek-
tor naczelny Cukrowni Strze-
lin.  -  Ogromna  inwestycja 
w  nowoczesną  i  w  pełni 
przyjazną  dla  środowiska 
oczyszczalnię  jest  milo-
wym  krokiem  w  rozwoju 
cukrowni oraz w realizacji 
naszej  strategii  społecznej 
odpowiedzialności.  Mamy 

Koniec przykrego 
zapachu? Cukrownia inwestuje miliony
Mamy świetną in-
formację dla miesz-
kańców Strzelina 
i okolicznych miej-
scowości. Nasza 
cukrownia inwe-
stuje w beztleno-
wą oczyszczalnię 
ścieków, która ma 
zredukować bardzo 
uciążliwy zapach.

nadzieję,  że po  zakoń-
czeniu  prac  funkcjo-
nujący  od  blisko  150 
lat zakład produkcyjny 
będzie jeszcze lepszym 
sąsiadem lokalnej spo-
łeczności – dodaje Woj-
ciech Wąs.

Odpady 
buraczane 
źródłem energii
Beztlenowa  oczysz-

czalnia  ścieków  będzie 
przetwarzać  materiał 
organiczny,  powstający 
w procesie mycia buraka 
cukrowego,  w  wysoko-
kaloryczny  biogaz.  Zo-
stanie  on  przetworzony 
w  cukrowni  na  energię, 
niezbędną  do  prowadze-
nia  codziennych  proce-
sów  technologicznych 
i  ogrzewania.  -  Szacu-
jemy,  że  w  ciągu  doby 
będziemy  mogli  prze-
robić  ok.  3000  metrów 
sześciennych  ścieków. 
Oczyszczalnia  będzie 
w  stanie  wchłonąć  25 
ton  ładunku  węglo-
wego  na  dobę.  Parametry 
te  znacznie  przekraczają 
aktualne  potrzeby  naszego 
zakładu,  jest  to  bowiem 
projekt przyszłościowy, go-
towy  na  rozbudowę  i  roz-
wój naszej cukrowni - mówi 
Wojciech  Wąs,  dyrektor  na-
czelny Cukrowni Strzelin.
Przypomnijmy,  że  wła-

dze  gminy  Strzelin  od  lat 
mocno  zabiegały  o  usu-
nięcie  uciążliwości  zapa-
chowych  generowanych 

przez  cukrownię.  W  tej 
sprawie  m.in.  apelowa-
no  do  władz  koncernu, 
w  skład  którego  wchodzi 
strzelińska cukrownia. Nasi 
samorządowcy  zwracali  się 
też  do  centralnych  władz 
o  szybkie  wprowadzenie 
przepisów  (tzw.  ustawy 
odorowej),  które  umożli-
wiłyby  nakładanie  sankcji 
na  przedsiębiorstwa  zanie-
czyszczające powietrze.

RED
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W  połowie  ubiegłego  roku 
na  łamach  „Nowin  Strzeliń-
skich”  pisaliśmy  o  rozpoczy-
nającej  się  budowie  nowego 
zakładu  produkcyjnego  firmy 
TECE  Industrial  Sp.  z  o.o. 
w Pęczu. Inwestycja warta ok. 
29 mln  zł  niedawno dobiegła 
końca. Za  realizację odpowie-
dzialne  było  Wielkopolskie 
Przedsiębiorstwo  Inżynierii 
Przemysłowej  (W.P.I.P),  zaś 
projektem zajęła się firma Ga-
cek&Hoffmann.  Budynek ma 
powierzchnię ok. 13,5 tys. m2 
(magazyn ponad 8500 m2, hala 
produkcyjna  3700  m2,  biura 
ponad 1000 m2). Nowy obiekt 
będzie pełnił kilka funkcji. Jed-
na z nich to centrum dystrybu-

Powierzchnia magazynu to ponad 8500 m2

W  tym  proekologicznym 
przedsięwzięciu  uczestniczy-
ło ponad 80 osób. W gronie 
sprzątających byli m.in. bardzo 
liczni pracownicy strzelińskie-
go zakładu Lowara Vogel, sa-
morządowcy,  urzędnicy,  osa-
dzeni w strzelińskim zakładzie 
karnym, dyrektorzy i pracow-
nicy  szkół  oraz  mieszkańcy. 
Sprzątano  koryto  Młynówki, 
teren przy rzece Oława, Park 
Miejski  im.  Armii  Krajowej 
oraz  tereny  zielone  PKP  po-

Nowy zakład produkcyjny w Pęczu Powstał obiekt warty 
blisko 30 mln zł 

Niedawno zakończono w Pęczu wartą ok. 29 
mln zł budowę zakładu produkcyjnego firmy 
TECE Industrial Sp. z o.o. Nowy obiekt ma po-
nad 13,5 tys. m2. Wraz z rozwojem firma po-
szukuje nowych pracowników… 

cji. - Do tej pory wytwarzane 
w Pęczu produkty wysyłane 
były  do  centrali  w  Niem-
czech  skąd  transportowa-
no  je do  innych krajów np. 
Rosji.  Wydłużało  to  czas 
wysyłki.  Teraz  produkty 
będą mogły być transporto-
wane bezpośrednio z Pęcza 
do  odbiorców,  szczególnie 
przy  zamówieniach  z  ryn-
ków wschodnich – zaznacza 
prezes  zarządu  TECE  Indu-
strial  Sp.  z  o.o.  Edward  Gar-
bacz.  Kolejnym  ważnym  ele-
mentem obiektu będzie zakład 
produkcyjny.  Firma  zajmuje 
się  produkcją  systemów  sani-
tarnych  i  grzewczych. – Do-
tychczasową  produkcję  po-

szerzymy  o  nasze  kolejne 
produkty np. Higiene flush 
- mówi pan Edward.

***
Wraz  z  rozwojem  firma 

TECE  Industrial  Sp.  z  o.o. 
poszukuje  nowych  pracow-
ników.  -  Już  zatrudniliśmy 
operatorów  wózków  wi-
dłowych, którzy będą pra-
cować w nowoczesnej hali 
magazynowej. Dodatkowo 
zatrudnienia  są  przewi-
dziane w produkcji  (m.in. 
wysokiej  klasy  specjaliści 
w  zakresie  obróbki  meta-
li) – mówi kierownik centrum 
dystrybucji  TECE  Industrial 
Sp.  z  o.o.  Janusz Miros.  Do-
celowo  pracę  znaleźć  ma 

w nowym miejscu do 50 osób.  
Jak  zaznacza  prezes  zarządu 
TECE  Industrial  Sp.  z  o.o. 
Edward Garbacz  firma  chęt-

nie zatrudnia kobiety. 
***

Jednocześnie  prezes  zarzą-
du zapewnia, że nowo wybu-
dowany  zakład  produkcyjny 

nie  będzie  w  żaden  sposób 
uciążliwy  dla  okolicznych 
mieszkańców,  a  także  dział-
kowiczów.  – W  ciągu  dnia 
będzie  wyjeżdżać  od  nas 
około 20 ciężarówek. Noc-
nych zmian nie planujemy 
– podkreśla.  –  Większym 
problemem  dla  nas  jest 
stan  drogi  (ul.  Energety-
ków),  który  niestety  nie 
jest dla nas jak i dla miasta 
dobrą  wizytówką.  Liczy-
my,  że  uda  się w niedale-
kiej  przyszłości  tę  drogę 
wyremontować  –  dodaje. 
W magistracie dowiedzieliśmy 
się, że nowa nawierzchnia bi-
tumiczna ul. Energetyków ma 
zostać wykonana już w 2020 r.

Jakub Olejnik

Kilkadziesiąt worków odpadów

Śmiecimy na potęgę
W  sobotę, 27 kwietnia odbyła się akcja 
„Sprzątamy Strzelin”, zorganizowana przez 
burmistrz Dorotę Pawnuk w  ramach obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Ziemi. 

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za udział w akcji „Sprzątamy 

Strzelin” licznej grupie mieszkańców, pracownikom 
gminy i jednostek organizacyjnych, radnym, osadzonym 
z Zakładu Karnego w Strzelinie oraz pracownikom 
strzelińskiego zakładu Lowara Vogel Polska. Swoją 
postawą okazaliście brak akceptacji i tolerancji dla 
zaśmiecania naszego najbliższego otoczenia. Wszyscy 
zmierzyliśmy się ze skutkami bezmyślności i braku 
kultury osób zaśmiecających nasze miasto i gminę. 
To smutne, że w XXI wieku, w cywilizowanym środ-
kowoeuropejskim kraju, są ludzie którzy nie szanu-
ją przyrody oraz innych współmieszkańców. Niestety, 
mam już sygnały, że na wysprzątanych w ramach akcji 
terenach pojawiają się już kolejne śmieci. Pamiętajmy 
jednak, że koszty sprzątania porzuconych odpadów po-
noszą solidarnie wszyscy mieszkańcy, więc za wyrzucone 
śmieci płacimy tak naprawdę my wszyscy. Nawet naj-
lepiej zorganizowany system gospodarki odpadowej nie 
będzie skuteczny jeśli my – mieszkańcy oraz odwiedza-
jący nasze miasto i gminę goście, nie będą respektować 
podstawowych, prostych zasad. Dlatego nie tolerujmy 
takich aspołecznych zachowań. Apeluję, by wrażliwość 
na pozostawianie po sobie czystości rosła, by wrażliwo-
ścią tą zaszczepiać innych. By piętnować wyrzucających 
śmieci do rowów, rzek, stawów, lasów. Dziękuję wszyst-
kim, którym nieobca jest troska o dobro wspólne, estety-
kę i czystość Strzelina oraz naszych sołectw. Doceniam 
i gorąco popieram wszystkie społeczne akcje sprzątania 
Strzelina i jego okolic, które spontanicznie organizują 
grupy mieszkańców. Promujmy dobre wzorce i wspólnie 
zadbajmy o porządek w naszej gminie. 

Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin  

łożone  w  okolicach  Przed-
szkola Miejskiego „Kolorowa 
Kraina”. Do  akcji  przyłączyli 
się  również mieszkańcy War-
kocza,  którzy  w  tym  samym 
dniu  posprzątali  swoje  sołec-
two.  Sprzątanie  w  Warkoczu 
zainicjowała  i  koordynowała 
sołtys  Małgorzata  Łozińska. 
Odpady  zbierano  oczywiście 
zgodnie  z  zasadami  segrega-
cji  obowiązującymi  na  tere-
nie  miasta  i  gminy  Strzelin, 
a  do  strzelińskiego  PSZOK-

-u trafiło ok. 60 worków z od-
padami, pięć opon, a nawet… 
telewizor. Wśród  śmieci  było 
mnóstwo  małych  buteleczek 
po  wysokoprocentowych 
trunkach,  tzw.  „małpek”. 
Bardzo  mocno  zanieczysz-
czone było koryto Młynówki, 
którego  odcinek  wysprzątali 
osadzeni  w  strzelińskim  za-
kładzie karnym. W sprzątaniu 
koryta Młynówki uczestniczył 
również  przedstawiciel  Wód 
Polskich,  Kierownik  Nad-
zoru  Wodnego  -  Bartłomiej 
Dragańczuk.  Mnóstwo  pracy 
miała też ekipa, która porząd-
kowała  teren  PKP  sąsiadu-
jący  z  naszym  przedszkolem 
miejskim.  W  tej  grupie  pra-
cowała  m.in.  burmistrz  Do-
rota  Pawnuk.  Z  dużą  dozą 
prawdopodobieństwa  można 

stwierdzić,  że  liczne  odpady 
pozostawiają  tam  nie  tylko 
mieszkańcy  Strzelina,  ale  też 
inne  parkujące  osoby,  dojeż-
dżające  do Wrocławia  koleją. 
Dodajmy,  że  wcześniej  część 
koryta Młynówki wysprzątała 
grupa mieszkańców, a w kilku 
częściach  miasta  mieszkańcy 
zachęceni inicjatywą lokalnych 
władz samodzielnie i społecz-
nie  uporządkowali  swoje  uli-
ce  i  sąsiadujące  z nimi  tereny. 
Warto  podkreślić,  że  o  trans-
port uczestników akcji  zadba-
ła  Strzelińska  Komunikacja 
Publiczna,  a  po  zakończeniu 
sprzątania  wszystkich  zapro-
szono  na  gorący  żurek  przy-
gotowany  przez  Restaurację 
„Biesiadowo” i lody z lodziarni 
„Zimny Drań”.

RED

Grupa sprzątająca tereny kolejowe miała naprawdę dużo pracy
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W  weekend  18-19  maja 
na  terenie  powiatu  strzeliń-
skiego  odbędzie  się  trzecia 
edycja  charytatywnej  gry  te-
renowej  „Strzelin  Express”, 
w  której  uczestnicy  będą 
musieli  zmierzyć  się  z presją 
czasu,  zadaniami  i  konku-
rencją.  Zabawa  organizo-
wana  przez  Stowarzyszenie 
„Gramy o życie” wzorowana 
jest  na  programie  rozrywko-
wym nadawanym przez TVN 

Do rywalizacji stanie dziesięć par

W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób. W tym gronie byli 
m.in.   liczni pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelinie 
i podległych mu jednostek. Oczywiście nie zabrakło pracow-
ników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Strzelinie. Wśród sadzących były też delega-
cje Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz samorządu gminy 
Przeworno. Po posadzeniu buków i świerków przy leśniczówce 
koła łowieckiego „Dzik” odbyło się tradycyjne spotkanie inte-
gracyjne. Koordynatorem działań ze strony Starostwa Powiato-
wego w Strzelinie był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, a merytoryczny nadzór nad wydarzeniem oraz sa-
dzonki drzew zapewniło Nadleśnictwo Henryków. 

RED

W akcji uczestniczyli m.in. pracownicy strzelińskiego magistratu

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z 10 maja 2019 r.

w sprawie naboru wniosków o udzielenie 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Strzelin na budowę wiat śmietnikowych 
w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”.

Na  podstawie § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do  uchwały 
nr VII/78/19 Rady Miejskiej Strzelina z 26 marca 2019 
r. określenia zasad udzielania wspólnotom i  spół-
dzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmiet-
nikowych w  ramach zadania pn. „Czyste podwórko”, 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Strzelin na  budowę wiat śmietnikowych 
w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”.

Wnioski o  udzielenie dotacji celowej można składać 
w terminie:
od 10 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Uwaga!

Wniosek o dotację może składać wyłącznie zarząd 
wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej lub 
osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwa-
lifikowanych wybudowanej wiaty śmietnikowej, jed-
nak nie więcej niż 5  000 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania do-
tacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Strze-
lin, ul. Ząbkowicka 11 - Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Infrastruktury i Środowiska, II piętro, pok. 43, nr 
telefonu 71 39 21 971 wew. 146.

Urzędnicy chwycili za szpadle
Liczni lokalni samorządowcy i urzędnicy uczestniczyli 
w kolejnej akcji sadzenia lasu, która odbyła się w pią-
tek, 26 kwietnia na terenie Leśnictwa Krzywina. 

Czas na kolejną edycję „Strzelin Express”...
„Azja Express”. Po raz kolej-
ny pomysłodawca gry Łukasz 
Krzysztofczyk  razem  z  wo-
lontariuszami  przygotowali 
kilkanaście  stacji,  na  których 
uczestnicy  będą  wykonywali 
różne  zadania  sprawnościo-
we  i  umysłowe.  Z  gry  będą 
odpadać  pary,  których  łącz-
ny czas dotarcia  i wykonania 
zadania na danej stacji będzie 
najgorszy.  Oczywiście,  treść 
zadań objęta jest ścisłą tajem-

nicą,  która  ujawniona  zosta-
nie dopiero w trakcie konku-
rencji. Tak jak w poprzednich 
edycjach  akcja  ma  charakter 
charytatywny.  Uczestnicy, 
wyposażeni  w  identyfikato-
ry,  będą  zbierali  do  puszek 
pieniądze  na  podopiecznych 
stowarzyszenia. W  tym  roku 
w grze rywalizować będzie 10 
par: Weronika Kiraga i Ewe-
lina Myjak, Elżbieta Jakubiec 
i  Artur  Jakubiec,  Katarzyna 

Maziarz  i  Krystian  Bubula, 
Jowita  Czerwińska  i  Małgo-
rzata  Dańczak,  Katarzyna 
Konopnicka  i  Patrycja  Za-
wistowska,  Jakub  Drozdal-
ski  i  Piotr Nitkowski,  Iwona 
Papiernik  i  Maciej  Krawiec, 
Damian Serwicki  i  Sławomir 
Widelski,  Ania  Augustyniak 
i  Aleksandra  Jakubowska, 
Dorota Pawnuk i Małgorzata 
Cielińska-Matuszewska. 

JO

Weronika Kiraga i Ewelina Myjak

Elżbieta Jakubiec 
i Artur Jakubiec

Jowita Czerwińska i Małgorzata Dańczak

Dorota Pawnuk 
i Małgorzata Cielińska-Matuszewska

Katarzyna Maziarz i Krystian Bubula

Iwona Papiernik 
i Maciej Krawiec

Katarzyna Konopnicka i Patrycja Zawistowska
Jakub Drozdalski i Piotr Nitkowski

Ania Augustyniak i Aleksandra Jakubowska Damian Serwicki i Sławomir Widelski
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We wtorek, 30 kwietnia na strzelińskim Rynku odbyła się druga edycja 
„Strzelińskiego Dnia Recyklingu”. Podczas akcji, za oddanie plastikowych 
butelek,  baterii  czy  makulatury,  rozdawano  sadzonki  świerku  oraz  wiele 
rodzajów kwiatów. Celem akcji było szerzenie zachowań przyjaznych śro-
dowisku  oraz  promowanie wśród mieszkańców  Strzelina  recyklingu  jako 

szansy  na  rozsądne  go-
spodarowanie  ograni-
czonymi  naturalnymi 
zasobami ziemi. Organi-
zatorem wydarzenia była 
Publiczna  Szkoła  Pod-
stawowa  nr  5  w  Strze-
linie  im.  Bolka  I  Świd-
nickiego  przy  wsparciu 
UMiG Strzelin, Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury 
oraz Nadleśnictwa Hen-
ryków. Patronatem akcję 
objęła Burmistrz Miasta 
i  Gminy  Strzelin Doro-
ta  Pawnuk,  zaś  wśród 
sponsorów  dodatkowo 
znaleźli  się  właściciel 
sklepu  ogrodniczego 
„Ryś” Ryszard Śliwiński, 
Szkółka  „Bylin”  Barci-
kowscy, Tomasz Prażuch 
oraz  Starosta  Strzeliński 
Marek Czerwiński. Pod-
czas  akcji  pobito  ubie-
głoroczną  zbiórkę.  Tym 
razem  udało  się  zebrać 
ok. 900 plastikowych bu-
telek,  3500  baterii  oraz 
400  kg makulatury. Wy-
dano natomiast miesz-
kańcom  około  1000 
sadzonek. Warto  dodać, 
że uczestnicy mogli  sko-
rzystać  z  Energorowera 
(rower  do  wytwarzania 
energii  elektrycznej), 
którego zakupiła PSP nr 
5 w Strzelinie w ramach 
programu  grantowego 
„Fundusz  Naturalnej 
Energii”.  

JO

 Łącznie zebrano około 3500 zużytych baterii

W zamian za oddanie odpadów mieszkańcy otrzymywali sadzonki kwiatów oraz świerków

Pobito ubiegłoroczną zbiórkę

Sadzonki za odpady Około 3500 baterii, 900 plastikowych bute-
lek, 400 kg makulatury zebrano podczas II 
edycji Strzelińskiego Dnia Recyklingu.
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W środę, 1 maja ponad 300 osób  skorzystało z możliwo-
ści zwiedzania wieży ratuszowej. Strzeliński Ośrodek Kultury 
przygotował  specjalną  ofertę  na  majówkę.  Wejścia  z  prze-
wodnikami odbywały się od godziny 12:00 do 15:30. Wśród 
zwiedzających byli nie tylko mieszkańcy naszego powiatu, ale 
także spora grupa turystów. Przewodnicy oprowadzając ludzi 
na każdej kondygnacji opowiadali historię i ciekawostki doty-
czące nie  tylko wieży  ratuszowej,  ale  także naszego  regionu. 
Dodatkowo przygotowano animacje dla najmłodszych  i  sto-
isko z gadżetami strzelińskimi. - Bardzo cieszymy się z tak 
licznej frekwencji podczas dnia otwartego wieży ratuszo-
wej. Osoby,  którym nie  udało  się  tego dnia  skorzystać 
z naszej oferty zapraszamy w kolejnych terminach – mówi 
dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień. 

***
Strzeliński  Ośrodek  Kultury  przygotował  harmonogram 

zwiedzania wieży ratuszowej, która będzie dostępna w poszcze-
gólnych  dniach  przez  kolejne miesiące. W maju wejścia  będą 
możliwe: 17.05 (piątek) - godz. 10, 12, 14, 16 (dzień dla szkół. 
Chętne do zwiedzania grupy proszone są o wcześniejszą rezer-
wację telefoniczną 71 39 215 43. Godziny wejść dotyczą rów-
nież wejść indywidualnych; 23.05 (czwartek) - godz. 11, 13, 15; 
25.05 (sobota) - godz. 13, 14, 15, 16; 26.05 (niedziela) - godz. 
13, 14, 15, 16; 30.05 (czwartek) - godz. 10, 11, 13, 14 (dzień dla 
szkół). Przypominamy, że wstęp na więżę jest bezpłatny. 

RED

Widok z 40 metrów budził zachwyt zwiedzających

 Jednym z przewodników był dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień

Na  początku  maja  grupa 
„Motylki”  z  Niepublicznego 
Przedszkola  Ekologicznego 
„Eko-Przedszkolak”  wzięła 
udział w wycieczce pn. „Szla-
kiem  Legend”.  Wydarzenie 
zorganizował  Strzeliński 
Ośrodek  Kultury.  Najpierw, 
po zabytkach Strzelina przed-
szkolaki oprowadzał instruk-
tor. Milusińscy dowiedzieli się 
ciekawostek  m.in.  o  Domu 
Książąt  Brzeskich,  Ratu-
szu  czy  Pomniku  Strzelca. 

Po zabytkach Strzelina dzieci oprowadzał instruktor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Damian Serwicki

 Przedszkolaki kredą zaznaczały odwiedzane miejsca

Podajemy harmonogram wejść na najwyższy 
budynek w mieście

Tłumy turystów 
na wieży

Kilkaset osób zwiedziło wieżę ratuszową  pierw-
szego dnia majówki. Turyści, którym nie udało 
się wejść na  najwyższy budynek w  Strzelinie 
będą mięli taką możliwość w  kolejnych termi-
nach. Strzeliński Ośrodek Kultury przygotował 
harmonogram zwiedzania wieży w maju...

Od  25  do  28  kwietnia 
na  zaproszenie  Burmistrz 
Miasta  i Gminy Strzelin Do-
roty  Pawnuk  w  Strzelinie 
gościła  czteroosobowa  dele-

Goście zwiedzili m.in. siłownię działającą w budynku strzelińskiego basenu

WIZYTA ZAGRANICZNYCH GOŚCI
gacja  z miasta  partnerskiego 
Straelen.  W  wizycie  uczest-
niczyli  burmistrz  Straelen 
Hans  Josef  Linβen, zastępca 
burmistrza Monika Lemmen 

oraz  pracownicy  magistratu 
Margret Linβen oraz Claudia 
Kürfust.  Celem wizyty  gości 
z Niemiec było wzmocnienie 
współpracy  oraz  omówienie 

konkretnych  przedsięwzięć 
podejmowanych  przez  mia-
sta partnerskie. W  spotkaniu 
w  Urzędzie  Miasta  i  Gmi-
ny  w  Strzelinie  wzięli  udział 
burmistrz  Dorota    Pawnuk, 
zastępca  Mariusz  Kunysz, 
sekretarz Kazimierz Nahajło 
oraz  Prezes  Spółki  „Strze-
liński  Ratusz”  Zdzisław  Ra-
taj.  Podczas  spotkania  roz-
mawiano  na  temat  rozwoju 
gospodarczego  obu  miast, 
o turystyce oraz inwestycjach, 
które w ostatnim czasie prze-
prowadzono na terenie gminy. 
Burmistrz  Straelen  pochwa-
lił  nasz  pomysł  transportu 
miejskiego.  Wspólnie  z  dele-
gacją  odwiedził  Przedszkole 
Miejskie  „Kolorowa  Kraina” 
i  Aquapark  Granit.  Goście 
zwiedzili  także wieżę  ratusza, 
Strzeliński  Ośrodek  Kultu-
ry,  byli  również  w  Centrum 
Usług  Komunalnych  i  Tech-
nicznych. Korzystając z okazji 
nasi  partnerzy obejrzeli  także 
zabytki  Wrocławia  oraz  Za-
mek Książ. 

RED

Szlakiem legend...
Podczas  każdego  przystan-
ku  dzieci  kredą  zaznaczały 
swój  szlak.  Na  zakończenie 
przedszkolaki dotarły do sie-
dziby  Strzelińskiego  Ośrod-
ka  Kultury,  gdzie  animator 
przeprowadził  zajęcia  pt. 
„Mapa”. Dodatkowo na dzie-
ci  czekał  mały  poczęstunek 
i  drobne  upominki.  Strzeliń-
ski  Ośrodek  Kultury  zachę-
ca  do  współpracy  wszystkie 
przedszkola  i  szkoły  gminy 
Strzelin.

JO
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W  niedzielę,  28  kwietnia 
odbyły się zawody wędkarskie 
zorganizowane  przez  PZW 

Zawody wędkarskie rozegrano na górnym stawie w Białym Kościele

W  piątek,  10  maja  w  sali 
konferencyjnej  Strzelińskiego 
Ośrodka  Kultury  odbyło  się 
spotkanie  z  pisarką  Katarzy-
ną Georgiou pt. „Emigrancka 
odyseja  -  Indiańską  ścieżką”. 
Prelekcja  rozpoczęła  cykl 
spotkań Strzelińskiego Klubu 
Ludzi Ciekawych Świata. Ad-
resowana  była  do  osób  zain-
teresowanych Kanadą, kulturą 
Indian,  życiem  na  emigracji. 
Pisarka  czytała  poezje nawią-
zującą do tradycji indiańskich, 

 Podczas prelekcji Katarzyna Georgiou prezentowała m.in. obrzęd okadzania białą szałwią

Strzeliński Klub Ludzi Ciekawych Świata

Indiańską ścieżką
pokazywała  krótkie  filmy 
z  Kanady,  a  także  prezento-
wała  obrzęd  okadzania  białą 
szałwią,  który  ma  niwelować 
złe energie w człowieku. Nie 
zabrakło także mini ekspozy-
cji  przedmiotów  związanych 
z życiem codziennym i kulturą 
Indian  kanadyjskich.  Uczest-
nicy  zobaczyli  m.in.  bębny 
szamańskie, ubrania czy ozdo-
by. Chętni mogli kupić książki 
Katarzyny  Georgiou,  w  tym 
pozycji pt. „Indiańską ścieżką”. 

RED 

Sezon rozpoczęli 
rywalizacją o puchary

BIAŁY KOŚCIÓŁ Koło 21 w Strzelinie pod pa-
tronatem  Burmistrza  Miasta 
i Gminy Strzelin. Na górnym 
stawie  w  Białym  Kościele 
od godziny siódmej do dwu-

nastej,  trzydziestu  dziewię-
ciu  wędkarzy  rywalizowało 
o  puchar  zawodów.  Zawod-
ników  podzielono  na  dwie 
kategorie wiekowe  -  w  kate-
gorii  młodzieżowej:  I  miej-
sce  zajął  Cyprian Dymitr,  II 
Krzysztof  Chacko, natomiast 
III  Szymon  Lubecki.  W  ka-
tegorii  dorosłych  zwyciężył  
Marcin Dymitr,  II  zajął  Jan 

Klonowski,  a  III  Krystian 
Fedrysio.  Przewodniczący 
koła  Stanisław  Pychowski 
z właścicielem sklepu  węd-
karskiego  „MAX”  Bogda-
nem Drozdalskim  i  właści-
cielem  sklepu  zoologiczno 
-  wędkarskiego  „Sandacz” 
Andrzejem  Stochmalem 
wręczyli puchary i nagrody.

 RED


