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Każdy uczestnik akcji otrzymał symboliczne różowe wstążki

Załogi będą startować w profesjonalnie wyposażonych rajdówkach (zdj. archiwalne strzeliń-
skiej załogi Niedźwiecki-Jakubowski)

Tak ma wyglądać budynek mieszkalny przy ul. Glinianej w Strzelinie

Mieszkania dla rodzin o średnich dochodach

Zostało już niewiele czasu, aby wypełnić ankietę dotyczącą mieszkań, które 
mają powstać w Strzelinie przy ul. Glinianej. Chodzi o lokale, które będą 
wybudowane w ramach współpracy gminy Strzelin z Dzierżoniowskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Mieszkania mają być wykończone 
i wyposażone w standardzie „pod klucz”.

czytaj str. 12

Rajd samochodowy 
po drogach powiatu

Szykuje się nowa rajdowa impreza. Pod koniec marca na te-
renie powiatu strzelińskiego rozegrana zostanie II eliminacja 
Rajdowego Samochodowego Pucharu Sudetów. Załogi będą 
ścigać się po drogach, a trasa ma liczyć blisko 40 km. 

Kto odbuduje strzeliński ratusz?

Tak ma wyglądać strzeliński ratusz

Jest kolejny niezwykle ważny 
krok w kierunku odbudowy 
strzelińskiego ratusza. 
Na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy Strzelin opu-
blikowano niedawno przetarg. 
Będzie to niewątpliwie 
jedna z największych 
i zarazem najkosztowniejszych 
gminnych inwestycji 
ostatnich lat.

czytaj str. 2

Będą 
leczeni 

w lepszych 
warunkach

Oficjalnie został oddany 
do użytku wyremontowa-
ny oddział pediatryczny 
w strzelińskim szpitalu. 

Teraz najmłodsi pacjenci 
będą leczeni w lepszych, 
dogodnych warunkach. 
Remont kosztował ok. 

700 tys. zł, a gmina Strze-
lin przekazała na ten cel 

150 tys. zł.  
czytaj str. 9

Tańczyły przeciwko 
przemocy seksualnej

Strzelin dołączył do miast, które 14 lutego 
przeprowadziły taneczny protest przeciwko przemocy 

seksualnej. Hasło tegorocznej akcji, które odbyło się 
w Polsce i na cały świecie, brzmiało: 

„Tylko Tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.  

czytaj str. 10-11

ZAPAMIĘTAJĄ TO 
Dziesięć dni w Tajlandii, nocleg na stacji benzynowej, je-

dzenie najbardziej śmierdzącego owocu świata, kilkadziesiąt 
bardzo wyczerpujących konkurencji, zatrzymanie przez poli-
cję, wizyta w domu publicznym – to tylko mały fragment prze-
żyć Lucy Krzysztofczyka i Piotra Nitkowskiego, którzy wzięli 
udział w ekspedycji Azja Express. czytaj str. 18
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

wydarzeniom w gminie Strzelin. 
Informuje o pracy urzędu oraz jednostek podległych gminie.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
Zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych 
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Z informacji Poczty Polskiej wynika, że na te-
renie naszej gminy spora część mieszkań-
ców nie posiada zainstalowanych skrzynek 
oddawczych, do  których listonosz doręcza 
korespondencję. Często brakuje także ozna-
kowania numerem porządkowym posesji, 
co  utrudnia prawidłowe i  sprawne doręcza-
nie przesyłek.

Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych od-
dawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla 
operatora pocztowego, ale także dla adresata koresponden-
cji. Nadchodząca korespondencja do osób, które nie mają 
skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana do do-
ręczenia. Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek re-
jestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania 
zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu 
do posesji np. w drzwiach mieszkania lub w ogrodzeniu, 
rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju tym-
czasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. 
Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nie-
uzasadnionych skarg ze strony klientów, zarówno adresa-
tów jak i nadawców przesyłek.

Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się 
do obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy loka-
lu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego 
odbioru przesyłek z placówki pocztowej. Wizyta w pla-
cówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego 
i bezpiecznego doręczenia korespondencji przez listonosza. 
W takich przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, 
przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlega-
ła tzw. awizowaniu. Jednym słowem osobisty odbiór nawet 
zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać 
niezadowolenie klientów poczty. W przypadku braku moż-
liwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek 
w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot 
korespondencji do nadawcy.

PP

Kierowcy ko-
rzystający z dro-
gi wojewódzkiej 
Strzelin - Oława 
muszą się już niebawem 
liczyć z pewnymi utrud-
nieniami. Będą one zwią-
zane z realizacją projektu 
„Remont drogi wojewódz-
kiej nr 396 w m. Chociwel 
w km 56+980 – 57+360”. 
Generalny wykonawca in-
westycji - firma Berger Bau 
Polska informuje, że 28 lu-
tego zostanie wprowadzo-
na tymczasowa organizacja 

1. MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTO-
WYCH W STRZELINIE, Nr KRS: 0000069001
2. STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNEN-
TA „PROMIENIE”, Nr KRS: 0000072661
3. KLUB SPORTOWY „STRZELINIANKA”, Nr KRS:0000079926
4. STOWARZYSZENIE ŚW.CELESTYNA, Nr KRS:0000090529
5. STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE, Nr 
KRS: 0000245802
6. „STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWEGO NADZIEJA”, Nr KRS: 
0000391808
7. TERENOWY KLUB SPORTOWY GRANIT, Nr KRS: 0000064163
8. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, 
Nr KRS: 0000209201
9.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TYGRYSY STRZELIN KRS: 0000270261 
DOPISEK: UKS Tygrysy Strzelin 3937
10. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Strzelinie 

Strażnicy razem z policjan-
tami raz w tygodniu patro-
lują miasto, zwracając uwagę 
przede wszystkim na zaśmie-
canie ulic i nieprzestrzeganie 
ustawy o ruchu drogowym. 

 Komendant Straży Miejskiej w Strzelinie Ireneusz Kuropka informuje o pieszych patrolach strażników z policjantami

W środku było kilka    
tysięcy złotych

Zgubiła 
portfel

Pod koniec stycznia 
w pobliżu sklepu Biedron-
ka na tzw. Bielanach Strze-
lińskich jedna z mieszka-
nek naszej gminy zgubiła 
portfel z dość pokaźną 
sumą pieniędzy (kilka ty-
sięcy złotych). Zgubę zna-
lazł uczciwy mężczyzna, 
który zgłosił sprawę strze-
lińskiej straży miejskiej. 
Strażnik po chwili pojawił 
się na miejscu. Szybko 
udało się ustalić właści-
cielkę portfela, która go 
odebrała.

RED 

Poczta przypomina 
- skrzynka i numer 
to obowiązek

Przekaż procent na lokalne OPP
Przy rozliczeniu z fiskusem nie zapominajmy o lokalnych organizacjach pożytku publiczne-
go, które będą tradycyjnie bardzo wdzięczne za 1 procent naszego podatku. Warto wesprzeć 
te organizacje, bo wykonują bardzo ważną i potrzebną pracę. 

KRS 0000154454, Cel szczegółowy 1% - Oddział w Strzelinie
Przypominamy też, że swoim 1 procentem można wesprzeć także nasze 
gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pamiętajmy, że druhowie 
i druhny z Nowolesia, Nieszkowic, Kuropatnika i Brożca bezinteresownie 
dbają o nasze życie, zdrowie i mienie. Dlatego zasługują na wdzięczność, 
wsparcie i jak najlepszy sprzęt. Wypełniając zeznanie podatkowe jako OPP 
wpisujemy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i KRS 0000 116 212. 
W rubryce „cel szczegółowy” wpisujemy nazwę konkretnego OSP i jej adres.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brożcu, Brożec 73b, 57-100 Strzelin, woj. 
dolnośląskie, powiat strzeliński
Ochotnicza Straż Pożarna w Kuropatniku, Kuropatnik, ul. Strzelińska 
12, 57-100 Strzelin, dolnośląskie, powiat strzeliński
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowolesiu, Nowolesie 32A, 57-100 Strze-
lin, dolnośląskie, powiat strzeliński
Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszkowicach, Nieszkowice 28, 57-100 
Strzelin, dolnośląskie, powiat strzeliński,

WYCZEKIWANY REMONT
ruchu a rozpoczęcie robót 
budowlanych zaplanowano 
na 2 marca.

W pierwszym etapie in-
westycji zostanie wyłączo-
ny jeden pas ruchu na od-
cinku między Chociwelema 
Strzelinem i będzie wpro-
wadzony ruch wahadło-
wy, sterowany sygnalizacją 
świetlną.

Następnie ok. 15 kwiet-

nia ruch zostanie przełożo-
ny na drugą stronę jezdni. 
Na remontowanym odcin-
ku nadal będzie odbywał 
się ruch wahadłowy, stero-
wany sygnalizacją świetlną.

Planowane zakończe-
nie robót i dopuszczenie 
do ruchu dwóch pasów-
planowane jest pod koniec 
maja.

Dodajmy, że w ramach 

i n w e s t y c j i 
zostanie wy-
r emon towa -
na jezdnia 

i chodniki (betonowe pły-
ty zastąpi nawierzchnia 
z kostki betonowej). Wyko-
nawca zadba też o odmu-
lenie przydrożnego rowu 
i wyprofiluje jego skarpy.

Zalecamy już dziś kie-
rowcom wzmożoną czuj-
ność i ostrożną jazdę w re-
jonie prowadzonych prac.

RED

Zwracają uwagę na niewłaściwe parkowanie i zaśmiecanie ulic

Strażnicy z policjantami patrolują miasto
Od początku lute-
go Straż Miejska 
w Strzelinie wspólnie 
z Komendą Powiato-
wą Policji w Strzeli-
nie prowadzi piesze 
patrole po mieście. 

- Zauważamy, że kierow-
cy nagminnie parkują po-
jazdy w niedozwolonych 
miejscach np. na zaka-
zach, w pobliżu przejść dla 
pieszych czy skrzyżowań 
– mówi komendant Straży 
Miejskiej w Strzelinie Irene-
usz Kuropka. - Zwracamy 
na to szczególną uwagę, 
początkowo pouczając kie-
rowców. Gdy jednak to nie 
pomaga sięgamy po man-
daty – dodaje. Za parkowanie 
w niedozwolonych miejscach 

grozi 100 złotowy mandat 
i 1 pkt karny. Osoby, które 
zaśmiecają ulice muszą liczyć 
się z karą nawet do 500 zł. 

Warto wspomnieć, że w te-
gorocznym rejestrze spraw 
o wykroczenia, które prowa-
dzi strzelińska straż miejska, 
kilkadziesiąt pozycji dotyczy 
niewłaściwego parkowa-
nia. - Zjawisko w ostatnim 
czasie nasiliło się. Reagu-
jemy na każdy przypadek 
nieprzestrzegania zasad 
ruchu drogowego w tym 

zakresie. Kierowcy często 
łamią przepisy m.in. na ul. 
Mickiewicza w pobli-
żu poczty, ul. Kościuszki 
przy przejściu dla pieszych 
i skrzyżowaniu oraz w po-
bliżu dworca PKP – pod-
kreśla Ireneusz Kuropka. 

Jakub Olejnik
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Firmy zainteresowane 
udziałem w przetargu mogą 
składać oferty do 3 marca, 
a inwestor - spółka Strzeliń-
ski Ratusz oczekuje wyko-
nania prac do 30 września 
2022 roku. Obecnie inwe-
stor odpowiada na pytania 
zainteresowanych przed-
siębiorstw. Przypomnijmy, 
że odbudowa strzelińskiego 
ratusza to tak naprawdę na-
stępstwo długoletnich dzia-
łań kilku kolejnych kadencji  
lokalnych władz. Dodajmy, 
że działania na rzecz odbu-

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość strzelińskiego ratusza

Pod koniec stycznia od-
było się oficjalne otwarcie 
drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Dębnikach. 
W wydarzeniu, zorganizowa-
nym z inicjatywy sołeckie-
go samorządu, wzięli udział 
m.in. lokalni samorządowcy 
a uroczystość była świetną 
okazją do integracji miesz-
kańców. Nową drogę poświę-
cił ksiądz Stanisław Włodar-
ski a w przecięciu tradycyjnej 
wstęgi uczestniczyli zarówno 
zaproszeni goście, jak i miesz-
kańcy. O gminnej inwestycji 
mówiła burmistrz Dorota 
Pawnuk. Serdecznie podzię-
kowała wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji 
tego projektu. Szczególnie 
gorąco dziękowała byłej soł-
tys Dębnik Annie Michalskiej 
oraz Ewie Mańkowskiej, któ-
ra pełniąc funkcję wicemar-
szałka województwa mocno 
i skutecznie wspierała przed-
sięwzięcie. Po symbolicznym 
otwarciu goście oraz miesz-
kańcy spotkali się w świetlicy 
na przepysznym poczęstunku, 
przygotowanym przez miej-
scowe gospodynie. Na sto-
łach nie zabrakło m.in. piero-
gów, żurku, golonki, pysznych 
ciast oraz wielu innych przy-
smaków. Przypomnijmy, Tradycyjne przecięcie wstęgi

W świetlicy podziękowano osobom, które najmocniej zaangażowały się w realizację inwestycji

Sprostowanie 
W poprzednim nume-

rze „Nowin Strzelińskich” 
na stronie 16, w artykule pt. 
„ Kolędowali po raz szósty”, 
przez pomyłkę nie umieścili-
śmy imienia i nazwiska autora 
dwóch fotografii. Zdjęcia wy-
konał Paweł Krzyżanowski. 
Za przeoczenie serdecznie 
przepraszamy.

Jakub Olejnik

Kto odbuduje strzeliński ratusz?
Jest kolejny nie-
zwykle ważny krok 
w kierunku odbu-
dowy strzelińskiego 
ratusza. Na stronie 
Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy 
Strzelin opubliko-
wano niedawno 
przetarg. Będzie 
to niewątpliwie 
jedna z najwięk-
szych i zarazem 
najkosztowniejszych 
gminnych inwestycji 
ostatnich lat.

dowy tego obiektu podejmo-
wał zwłaszcza poprzednik 
Doroty Pawnuk, burmistrz 
Jerzy Matusiak. To za jego 
rządów (funkcję burmistrza 

sprawował przez trzy ka-
dencje - red) podjęto klu-
czowe decyzje w efekcie, 
których najpierw zabezpie-
czono piwnicę i ruinę wie-

ży  a następnie całkowicie 
odbudowano wieżę. Pełna 
odbudowa wieży zaczęła się 
jeszcze pod koniec urzędo-
wania burmistrza Matusiaka, 

a inwestycję sfinalizowała 
już nowa szefowa gminy 
Strzelin - Dorota Pawnuk. 
Dodajmy, że burmistrz Jerzy 
Matusiak deklarował wów-
czas chęć pełnej odbudowy 
ratusza m.in. w lokalnych 
oraz dolnośląkich mediach. 
Odbudowa strzelińskiego 
ratusza jest zatem logiczną 
konsekwencją polityki i de-
cyzji wcześniejszych władz.  
Nie jest bowiem żadną ta-
jemnicą, że ze względów 
bezpieczeństwa tak wysoka 
konstrukcja nie może po-
zostać sama. Tym bardziej, 
że obserwowane w ostat-
nich latach zmiany klima-
tyczne sprawiają, że Dolny 
Śląsk jest coraz częściej na-
wiedzany przez silne wiatry 
i orkany. To wszystko spra-
wiło, że strzeliński samorząd 
zdecydował, że tak istotnego 
tematu nie warto odkładać 
na później. Tym bardziej, 
że odbudowa niewątpliwie 
przyczyni się do rozwoju 
centralnej części Strzelina 
a na tym bardzo zależy lokal-
nym włodarzom.

Tyle historii, a teraz przy-
szłość.  Odbudowany bu-
dynek ratusza będzie pełnił 
funkcję administracyjną i sta-

nie się nową siedzibą strzeliń-
skiego magistratu. To właśnie 
tam zostanie przeniesiony 
z ulicy Ząbkowickiej Urząd 
Miasta i Gminy w Strzelinie. 
Wielkością oraz formą odbu-
dowany ratusz będzie nawią-
zywał do budynku z połowy 
XVI wieku a dokumentację 
projektową sporządziła zna-
na wrocławska Autorska 
Pracownia arch. Macieja Ma-
łachowicza. Oczywiście 
wnętrze budynku ma być 
nowoczesne, przyjazne dla 
klientów i pracowników oraz 
w pełni funkcjonalne. Obiekt 
będzie też dostosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Szczegółowe in-
formacje o przetargu są do-
stępne na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej gminy 
Strzelin w zakładce przetargi. 

RED

Dla rolników, mieszkańców i turystów że remont drogi zakończył 
się w grudniu 2019 r. a wyko-
nawcą inwestycji była firma 
STRABAG Infrastruktura Po-
łudnie. O realizację inwestycji 
szczególnie mocno zabiegali 
mieszkańcy Dębnik, którzy 
m.in. w ramach funduszu so-
łeckiego przeznaczyli część 
środków na sfinansowanie 
zadania. Zaznaczmy, że doku-
mentacja została opracowana 
jeszcze w 2017 roku i wtedy 
również sołectwo partycy-
powało w kosztach jej wy-
konania. Warto podkreślić, 
że poprzednia sołtys Anna 
Michalska od lat konsekwent-
nie składała wnioski o ujęcie 
zadania w budżecie Gminy 
Strzelin. Dodajmy, że zakres 
przedsięwzięcia obejmował 
remont drogi o długości ok. 
1,2 km, poprzez wykona-
nie nawierzchni bitumicznej. 
W ramach zadania wyremon-
towano także dwa przepu-
sty drogowe. Na realizację 
inwestycji Gmina Strzelin 
otrzymała pomoc finanso-
wą w formie dotacji celowej 
na finansowanie ochrony, re-
kultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych w kwocie 
blisko 247 tys. zł. Warto przy-
pomnieć, że strzeliński sa-
morząd od wielu lat korzysta 
ze wsparcia samorządu woje-
wódzkiego, przeznaczonego 

na remonty dróg śródpolnych. 
Całkowita wartość robót bu-

dowlanych kosztowała blisko 
533 tys. zł. Z wyremontowa-

nego odcinka drogi mogą się 
cieszyć zarówno mieszkańcy, 

rolnicy, jak i turyści odwiedza-
jący ziemię strzelińską.

RED

DĘBNIKI
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Na Brzegowej 
intensywne prace

Jak na razie remont na ulicy Brzegowej w Strzelinie przebie-
ga zgodnie  z harmonogramem, bez opóźnień. Realizacji tej 
gminnej inwestycji sprzyja korzystna aura. Wszystko wskazuje 
na to, że wykonawca zadania - przedsiębiorstwo ZURB z Bo-
rowa spokojnie zmieści się w umownym terminie. 

Aktualnie m.in. układana jest nowa nawierzchnia chodnika, 
a wcześniej  udrożniono i oczyszczono kanalizację deszczową. 
Po zakończeniu budowy chodnika wykonawca zajmie się poło-

żeniem nowej nawierzchni 
jezdni. Przypomnijmy, 
że remont ul. Brzegowej 
ma kosztować ponad mi-
lion złotych a połowę 
kosztów pokryje dofinan-
sowanie pozyskane przez 
gminę z rządowego Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

RED
Na ul. Brzegowej wykonano już znaczną część 
chodnika

Prace trwają m.in. na wysokości przyszkolnego parkingu

Najpierw chodnik, 
potem nawierzchnia 
jezdni

Planowy i sprawny przebieg ma drogowa inwestycja na uli-
cy Konopnickiej. Obecnie trwają tam roboty rozbiórkowe 
nawierzchni chodnika i zjazdów oraz prace odtworzeniowe.
Pracownicy  układają kostkę betonową, montują krawężniki 
oraz układają ściek z kostki kamiennej. Wcześniej na ul. Ko-
nopnickiej przeprowadzono m.in. kontrolę drożności  kana-
lizacji deszczowej. Dodajmy, że prace związane z remontem 
chodnika zostały rozpoczęte od strony ul. Brzegowej w stronę 
ul. Oławskiej. Po wykonaniu chodników 
zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
jezdni. Przypomnijmy, że wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych z Brzegu, a war-
tość zadania to ponad 570 tys. zł. Połowa 
tej kwoty zostanie pokryta przez dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, pozyskane przez gminę Strzelin. 

RED

Prace na ul. Konopnickiej przebiegają zgodnie 
z harmonogramem Obecnie wykonywany jest nowy chodnik

Prace są prowadzone m.in. na wysokości budynku socjalnego

Będzie dowoził dzieci do szkół

ZGO kupił autobus 
Ponad 50 miejsc siedzących posiada nowy nabytek zakupiony przez gminną 
jednostkę. Autobus, którym będą dojeżdżać dzieci do szkół znacznie poprawi 
nie tylko bezpieczeństwo, ale również podnosie jakość przewozów. 

Zespół Oświaty Gminnej to jednostka obsługująca placówki edukacyjne podległe strzelińskiemu samorzą-
dowi. Zajmuje się m.in. obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli. To zadanie 
realizowane jest czterema autobusami. Dyrektor jednostki sukcesywnie stara się ulepszać tabor przewozowy. 
W ostatnim czasie jednostka kupiła autobus Setra 315. – Z tego modelu autobusów korzysta spora część 
przewoźników, ponieważ gwarantuje długi czas eksploatacji i niskie koszty utrzymania – zaznacza 
dyrektor ZOG Krzysztof  Żołyński. Autobus jest używany, kosztował ponad 127 tys. zł. Został kupiony 
w Małopolsce. – Autobus przeszedł kompleksowy przegląd w firmie u Bartosza Szydziaka, który 
świadczy takie usługi – podkreśla. Nowy nabytek posiada 54 miejsca siedzące. Pojazd wyposażony jest 
w klimatyzację, dwa monitory, a nawet toaletę. Autobus będzie służył nie tylko do dowożenia dzieci do szkół, 
ale ma być także wykorzystywany do długodystansowych wycieczek. 

RED

   Stare kanały powodowały częste awarie

Renowacja 
dobiega końca

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie realizuje prze-
budowę ponad 3 km kanałów sanitarnych w  mieście. Re-
mont dotyczy instalacji w ulicach:  Grota Roweckiego, Sta-
romiejskiej, Zielnej, Ogrodowej i Słowackiego.

Wracamy do tematu renowacji kanałów sanitarnych w Strzelinie. Przypomnijmy 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie w ramach umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi 
projekt, który zakłada m.in. takie zadanie. Prace remontowe trwają kilka miesię-
cy, prowadzi je firma Tech-Kan z Oławy. Wykonawca zbliża się do końca robót. 
Renowacja obejmuje nieco ponad 3 km i dotyczy ulic: Grota Roweckiego, Staro-
miejskiej, Zielnej, Ogrodowej i Słowackiego. Prace prowadzone są metodą bezwy-
kopową przy pomocy rękawa utwardzonego żywicami epoksydowymi. - Podsta-
wową potrzebą przeprowadzenia renowacji kanałów kanalizacji sanitarnej 
jest fizyczne zużycie materiałów, z jakich są wykonane, w znacznej czę-
ści pochodzące jeszcze z okresu przedwojennego – zaznacza prezes ZWiK 
w Strzelinie Stanisław Klimaszewski. - Postępująca korozja betonów, z jakich 
wykonano te kanały głównie z uwagi na znaczny upływ czasu jest przy-
czyną awarii, których usuwanie jest bardzo uciążliwe i kosztowne – dodaje. 

Warto zaznaczyć, że w ramach projektu, którego wartość to ponad 5 mln zł brut-
to (dofinansowanie na poziomie ponad 3,5 mln zł) zostanie jeszcze między innymi  
wyremontowana centralna pompownia ścieków, która mieści się przy ul. Brzego-
wej w Strzelinie. Zakres prac obejmować będzie m.in. renowację powierzchni be-
tonowych zbiornika komory zlewczej, remont elementów i konstrukcji stalowych, 
wymianę zastawek kanałowych na dopływie i odpływie ścieków do krat, wymianę 
kraty ręcznej na mechaniczną oraz remont systemu wentylacji.

Jakub Olejnik

 Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie kupił 
autobus Setra 315 (na zdjęciu od pawej 
dyrektor ZOG Krzysztof Żołyński, burmistrz 
Strzelina Dorota Pawnuk oraz kierowca
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   Remont rejestracji w PZLA

Łatwiejszy i szybszy 
dostęp do specjalistów
Cztery stanowiska do  rejestracji i  elektro-
niczny system kolejkowy – to  ma znacznie 
usprawnić dostęp do specjalistów w strzeliń-
skiej przychodni. Właśnie kończy się remont, 
który według zapewnień dyrektora placów-
ki, odczują pacjenci.

W jednym z ubiegłorocznych numerów „Nowin Strzeliń-
skich” pisaliśmy o planowanym remoncie parteru strzelińskiej 
przychodni i powiększeniu rejestracji. Do sprawy wracamy, 
gdyż wyłoniona w drodze przetargu firma właśnie kończy pra-
ce. Do tej pory w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambu-
latoryjnego funkcjonowało jedno stanowisko (okienko -red.) 
do rejestracji pacjentów. Po remoncie dostępnych będzie ich 
aż cztery. Dodatkowo zainstalowany zostanie tzw. kolejkomat, 
czyli elektroniczny system kolejkowy, 
gdzie na monitorze pacjenci będą 
mogli wybrać cel wizyty, pobrać 
numerek i oczekiwać na wywoła-
nie. - Wprowadzone rozwiązanie 
znacznie usprawni i przyspieszy 
obsługę pacjentów – wyjaśnia 
dyrektor PZLA Norbert Raba. - 
Dzięki czterem punktom dostę-
powym będziemy mogli przyj-
mować w jednym czasie kilku 
pacjentów, co wcześniej nie było 
możliwe. Stworzyliśmy warunki, 
gdzie pacjenci będą obsługiwani 
w komfortowy sposób – doda-
je. Aby jeszcze bardziej usprawnić 
dostęp do specjalistów dodatko-
wo w godzinach od 8:00 do 15:00 
uruchomiona zostanie rejestracja 
telefoniczna. Przeprowadzony re-
mont wiązał się z przystosowa-
niem kilku sal. W ramach zadania 
odświeżono również hol korytarza 
na parterze. Koszt prac to ok. 120 
tys. zł. -W przyszłości będziemy 
chcieli wyremontować gabine-
ty zabiegowe i ciągi komunika-
cyjne na pierwszym i drugim 
piętrze – planuje Norbert Raba. 
Warto zaznaczyć, że do strzelińskiej 
przychodni zapisuje się coraz więcej 
pacjentów. Z danych przekazanych 
przez PZLA wynika, że w ostatnim 
czasie przybyło kilkuset pacjentów 
(dorośli i dzieci).

Jakub Olejnik

5

W strzelińskiej przychodni pacjenci są teraz rejestrowani w komfortowych warunkach

W czwartek, 30 stycznia 
w sali widowiskowej Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się szkolenie z mło-
dzieżą i mieszkańcami gminy 
Strzelin pn. „Pokonaj smog, 
ratuj zdrowie i klimat”. Spo-
tkanie otworzył wicebur-
mistrz Strzelina Mariusz Ku-
nysz. Następnie Małgorzata 
Małochleb i Maciej Skindero-
wicz z Fundacji Otwarty Plan 
poprowadzili konferencje. 
W pierwszej części prelegen-
ci zwrócili uwagę na skutki 
i przyczyny zanieczyszczeń 
powietrza oraz kryzysu kli-
matycznego. Mieszkań-
cy mogli dowiedzieć się 
m.in. czym jest smog, 
jakie są główne rodzaje 
zanieczyszczeń i szko-
dliwych substancji, 
a także skąd czerpać 
wiarygodne informacje 
dotyczące tego proble-
mu. W przerwie przyby-
li skorzystali z przygo-
towanego poczęstunku. 
W drugiej części spotka-
nia prowadzący przeko-
nywali o tym, że warto, 
aby każdy mieszkaniec 
zadbał o dobrą atmos-
ferę w swoim domu. 
Skłaniać do tego może 
nie tylko dbanie o śro-
dowisko, ale także tań-
sze rachunki za prąd 
i ogrzewanie. Prelegenci 
wymienili ekologiczne Konferencję przeprowadzono w Strzelińskim Ośrodku Kultury (na zdjęciu, na pierwszym planie, Małgorzata Małochleb z Fundacji Otwarty Plan  

i wiceburmistrz Strzelina Mariusz Kunysz)

Podczas szkolenia mieszkańcy otrzymali różne broszury

Szkolenie 
dla mieszkańców Pokonaj smog, ratuj zdrowie i klimat

źródła ogrzewania, wyli-
czali koszty i korzyści, jakie 
płyną z ich zastosowania. 
Omówili także progra-
my, z których mieszkań-
cy mogą skorzystać m.in. 
Czyste Powietrze, Mój 
Prąd, ulga termomoderni-
zacyjna itp. Ostatnią część 
szkolenia przeznaczono 
na sesję konsultacyjno-
-doradczą na temat źródeł 
finansowania oraz naj-
częstszych błędów i pro-
blemów z pozyskaniem 
pieniędzy. 

JO
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele kilkuna-

W spotkaniu uczestniczyli m.in. reprezentanci wiązowskiego samorządu

Sporo pytań miał Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski (obok Adam Ruciński burmistrz Środy Śląskiej)

1. Uchwała Nr XVI/220/20 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podat-
ku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagro-
dzenia inkasentów. 

2. Uchwała Nr XVI/221/20 zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

3. Uchwała Nr XVI/222/20 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację za-
dania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie 
budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz 
chodnika w miejscowości Szczodrowice”. 

4. Uchwała Nr XVI/223/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/219/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2020. 

5. Uchwała Nr XVI/224/20 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych 
na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

Obradom przysłuchiwali się sołtysi

Publikujemy wykaz uchwał podjętych na styczniowej, XVI sesji Rady Miejskiej Strzelina. 
Z ich treścią można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelin w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”.

trybu zawarcia umów najmu. 
6. Uchwała Nr XVI/225/20 w sprawie wyrażenia zgo-

dy na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części gruntu 
na okres 3 lat. 

7. Uchwała Nr XVI/226/20 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w mieście Strzelinie. 

8. Uchwała Nr XVI/227/20 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Strzelin, położonej w obrębie miasta Strzelina przy ul. 
Piłsudskiego. 

9. Uchwała Nr XVI/228/20 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy 
Strzelin – dz. nr 42/3 AM 1 obręb Krzepice. 

10. Uchwała Nr XVI/229/20 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrę-
bie miasta Strzelin – Osiedle na Skarpie. 

11. Uchwała Nr XVI/230/20 w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie nieodpłatnej służebności na rzecz każdocze-
snego właściciela nieruchomości.

RED

Ile pięniędzy z UE trafi do regionu?
Nowej perspekty-
wie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 
2021-2027 było po-
święcone niedawne 
spotkanie informa-
cyjne, zorganizowa-
ne w strzelińskim 
magistracie z ini-
cjatywy burmistrz 
Doroty Pawnuk. 

stu samorządów lokalnych 
wchodzących w skład tzw. 
Obszaru Strategicznej In-
terwencji Równiny Wro-
cławskiej. OSI to wyodręb-
niony przestrzennie obszar, 
wobec którego wymaga-
na jest interwencja rządu, 
ze względu na ciężar któ-
rego region sam nie jest 
w stanie udźwignąć i który 
ze względów społecznych, 
gospodarczych lub środo-
wiskowych wywiera lub 
może w przyszłości wywie-
rać istotny wpływ na roz-

wój kraju. Samorządowcy 
omawiali wspólne działania 
na rzecz rozwoju regionu 
oraz dyskutowali o moż-
liwościach uwzględnienia 
głosu lokalnych samorzą-
dów w procesie programo-
wania przyszłej perspektywy 
finansowej UE. W strze-
lińskim spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele sa-
morządów z Oławy (miasta 
i gminy wiejskiej), Środy 
Śląskiej, Milicza, Mietkowa, 
Wiązowa, Malczyc, Borowa, 
Przeworna, Kondratowic, 
Kostomłotów, Domaniowa, 
Jordanowa Śląskiego, Uda-
nina oraz Strzelina i powia-
tu strzelińskiego. W progra-
mie wydarzenia nie zabrakło 
bogatej części informacyj-
nej. Prezentację dotyczą-
cą Polityki Spójności Unii 
Europejskiej przygotował 
przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego - Łu-
kasz Kasprzak, Zastępca 
Dyrektora Wydziału Roz-

woju Regionalne-
go Departamen-
tu Gospodarki. 
O doświadcze-
niach przy two-
rzeniu ZIT 
Wrocławskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego oraz 
ZIT Aglomera-
cji Wałbrzyskiej 
w okresie 2014 
– 2020 mówił Ire-
neusz Ratuszniak, 
Prezes Zarządu 
spółki „EffiCon”. 
Uczestnicy mieli 
sporo szczegóło-

wych pytań do prelegentów, 
a już w niedalekiej przy-
szłości w naszym mieście 
powinno odbyć się kolej-
ne spotkanie gmin wcho-

dzących w skład Obszaru 
Strategicznej Interwencji 
Równiny Wrocławskiej. 
Dodajmy, że gminę Strzelin 
reprezentowali burmistrz 

Dorota Pawnuk, zastępca 
burmistrza Mariusz Kunysz 
oraz sekretarz Kazimierz 
Nahajło.

RED
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Lokalne władze 
pamiętają o swoich  
zasłużonych miesz-
kańcach. Z inicjaty-
wy burmistrz Doroty 
Pawnuk w środę, 5 
lutego do Jaszkowej 
Górnej pojechała 28. 
osobowa grupa. Tam 
uczczono pamięć 
honorowego obywa-
tela Strzelina, wielo-
letniego duszpaste-
rza naszej ziemi śp. 
księdza prałata Jana 
Tympalskiego.

 Już w autobusie modlo-
no się za duszę zmarłego 
przed trzema laty księdza, 
a ks. Stanisław Włodarski 
wspominał swoje spotka-
nia z prałatem, jego chary-
zmę, inteligencję oraz sta-
rania o odbudowę kościoła 
przy ulicy Staromiejskiej. 
Po przybyciu na miejsce 
w kościele parafialnym 
p.w. św. Mikołaja w Jaszko-
wej Górnej mszę odprawił 
ksiądz Włodarski. O nastro-
jową muzyczną i wokalną 
oprawę zadbała dyrektor 
naszej szkoły muzycznej 
Katarzyna Stopa. Księdza 
Tympalskiego bardzo ciepło 
wspominał proboszcz miej-
scowej parafii ks. Roman 
Rak. Mówił podczas mszy 
o tym jak doceniał wiedzę, 
prawość, skromność i od-
danie Bogu księdza Jana. 
Po mszy udano się na cmen-
tarz parafialny, gdzie spo-
czywa ksiądz Jan Tympalski. 
Tam odmówiono krótką 
modlitwę, złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Wiązan-
kę, w imieniu władz samo-
rządowych gminy Strzelin, 
złożył sekretarz Kazimierz 
Nahajło. Pamiętając rów-
nież o księdzu Marianie 
Tympalskim, bratanku pra-
łata udano się na miejsce 
jego spoczynku by zapalić 
znicze i odmówić modlitwę. 
Ksiądz prałat Jan Tympalski 
przez niemal 55 lat współ-
tworzył historię Strzelina 
i był niezwykle zasłużonym 
mieszkańcem. Jego zasłu-
gi zostały docenione przez 
lokalne władze, które uho-
norowały kapłana tytułem 
Honorowego Obywatela 
Miasta Strzelina. Parafianie 
oraz inni mieszkańcy zacho-
wali duchownego w swojej 
życzliwej pamięci. Wspo-
minają, że był to wyjątko-
wy kapłan o niezwykłym 

Kwiaty złożył m.in. sekretarz Kazimierz Nahajło

W mszy uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Strzelin

Porzucona suczka 
trafi do adopcji 

Kilka tygodni temu do strzelińskiego oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami wpłynęła informacja o błąkającym 
się psie w okolicach Białego Kościoła. Okazało się, że przez 
dłuższy czas na terenie dawnego boiska sportowego bytuje 
suczka, która jest pozostawiona bez jedzenia i picia. - Praw-
dopodobnie ktoś ją porzucił – mówi Lidia Sobolewska 
z TOZ-u w Strzelinie. Czworonoga dokarmiało kilka osób, 
ale nieufne zwierzę nie dawało się złapać. Próba uchwycenia 
psa nie udała się także strażnikom miejskim. Lidia Sobolewska 
skontaktowała się ze schroniskiem Azyl w Dzierżoniowie oraz 
strzelińskim magistratem. Ustalono, że suczkę odłowi specja-
lista. Zwierzę trafiło do schroniska w Dzierżoniowie. Suczka 
ma około pięciu lat. Została wysterylizowana i jest przygo-
towana do adopcji. Zachęcamy do przygarnięcia zwierzęcia 
i stworzenia mu dogodnych domowych warunków.

Przy okazji zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz strzeliń-
skiego oddziału TOZ przy rozliczeniu z  urzędem skarbowym. 
Aby to zrobić wypełniając PIT należy wpisać w odpowiednią ru-
brykę numer KRS 0000154454 z dopiskiem Oddział w Strzelinie. 

JO 

Suczka była nieufna i bała się podejść do człowieka

Modlitwa i wspomnienia 

sposobie bycia. In-
teligentny, oczytany, 
porywający swoimi 
kazaniami. Jednocze-
śnie - po prostu do-
bry człowiek, który 
znajdował dla każ-
dego czas. Podczas 
swojej obecności 
w Strzelinie wpisał 
się w historię wie-
lu rodzin, poprzez 
udzielanie sakra-
mentów i kapłańską 
posługę. Jego postać 
jest często wspo-
minana przy wielu 
różnych uroczystościach czy 
w zwykłych rozmowach. 
Jego poczucie humoru po-
trafiło rozładować napię-
tą atmosferę na niejednej 
uroczystości. Po przejściu 
na emeryturę, podobnie 
jak Papież Benedykt XVI, 
usunął się w cień. Równo-
cześnie często był spoty-
kany z różańcem w ręku 
na swoich spacerach wo-
kół strzelińskiego kościoła. 
Sporo mieszkańców miasta 

przychodziło na msze, któ-
re sprawował codziennie 
o godz. 9:00, w kościele przy 
ul. Staromiejskiej. Dla wielu 
był spowiednikiem. Do jego 
mieszkania przychodziło 
wielu ludzi prosząc o pora-
dę, spowiedź, ale również 
na zwykłą rozmowę o spra-
wach miasta i jego historii. 
Aktywnie interesował się 
sprawami społecznymi oraz 
politycznymi.

RED
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W spotkaniu, objętym 
patronatem „Nowin Strze-
lińskich” uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw oraz insty-
tucji. Pracownicze Plany 
Kapitałowe (PPK) to nowy 
i powszechny system oszczę-
dzania dla pracowników 
realizowany przy współ-
pracy z pracodawcami oraz 
państwem. Funkcjonuje 
już w dużych przedsiębior-
stwach.  To z pewnością 
temat ważny i aktualny, 
bo docelowo PPK muszą 
już w niedalekiej przyszłości 
funkcjonować w każdym za-
kładzie pracy. Pracownicze 
Plany Kapitałowe to dobro-
wolny, prywatny system dłu-
goterminowego oszczędza-
nia, dostępny dla wszystkich 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele strzelińskiego magistratu

 Szkolenie poprowadził Radosław Dwernicki

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej obowiązany jest wykonywać obowiązek meldun-
kowy określony w ustawie o ewidencji ludności.

Za osobę nieposiadającą zdolności lub posiadającą ograni-
czoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldun-
kowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny 

WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
Do wymeldowania decyzją administracyjną dochodzi, gdy osoba opuszcza miejsce zameldowania trwale i dobrowolnie lub  w wyniku orze-
czenia sądu i przy tym nie ureguluje obowiązku meldunkowego. Na łamach naszej gazety wyjaśniamy zasady jak przebiega ta procedura...

lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu. 

Obowiązek meldunkowy dotyczy także cudzoziemców 
przebywających na terytorium RP.

Zarówno zameldowanie jak i wymeldowanie jest jedynie 
potwierdzeniem faktycznego zamieszkiwania bądź ustania 
zamieszkiwania i skoncentrowania swoich spraw życiowych   
w innym miejscu. Zarówno osoba wymeldowana decyzją jak 
i sama dokonująca wymeldowania, ma nieograniczoną moż-
liwość dokonania ponownego zameldowania na pobyt stały 
lub czasowy z chwilą zamieszkania pod oznaczonym adresem.

W tym samym czasie można mieć jedno miejsce pobytu sta-
łego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego ty-
tułem prawnym do lokalu albo z urzędu  Burmistrz wydaje 
decyzję  w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła do-
browolnie i trwale miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie 
dopełniła przy tym obowiązku wymeldowania.

Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldo-
wania następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego. W ramach pro-
wadzonego postępowania Organ 
- Burmistrz wyjaśnia stan faktyczny 
i prawny sprawy badając zasadność 
wniosku. Ustala, czy osoba faktycz-
nie dobrowolnie i trwale lub w wy-
niku orzeczenia sądu opuściła lokal,  
z którego ma być wymeldowana. 

W ramach wyjaśnienia stanu faktycz-
nego sprawy, Organ - Burmistrz doko-
nuje przesłuchania stron  i świadków, 
przeprowadza oględziny przedmioto-
wego lokalu, zbiera dowody mogące 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Ze względu na obowiązek Orga-
nu zapewnienia stronom czynnego 
udziału w prowadzonym postępowa-

niu, Burmistrz zawiadamia strony o przeprowadzeniu dowodu 
ze świadków, oględzin, udostępnia zgromadzony w sprawie 
materiał dowodowy. 

Prowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie postępo-
wania administracyjne w sprawie o wymeldowania dotyczą osób, 
które opuszczając miejsce zameldowania nie dopełniły obowiąz-
ku meldunkowego i niejednokrotnie ich nowe miejsce pobytu nie 
jest znane. Wiąże się to  z koniecznością ustanowienia dla osoby 
nieobecnej  przedstawiciela.  Do obowiązków przedstawiciela 
m.in. należy podejmowanie za stronę, której miejsce pobytu nie 
jest znane, niezbędnych czynności dla obrony jej praw, zastępo-
wanie osoby nieobecnej    w postępowaniu administracyjnym, sta-
ranie się o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej, jak również 
zawiadomienie jej o stanie sprawy.  Aby móc skutecznie wystąpić 
z wnioskiem do sądu  o ustanowienie przedstawiciela, wcześniej 
należy zgromadzić materiał dowodowy,   z którego wynika, że Or-
gan wyczerpał wszystkie możliwości związane  z odnalezieniem 
osoby. Powoduje to, że postępowanie administracyjne w sprawie   
o wymeldowanie staje się złożone i czasochłonne. 

Mając na względzie uregulowanie wymeldowania czynno-
ścią materialno-techniczną należy wskazać, że procedura regu-
lująca obowiązek meldunkowy trwa  kilka minut. Osoba może 
dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu 
dokonując jednocześnie zameldowania w nowym miejscu po-
bytu (w organie gminy właściwym ze względu na położenie 
nieruchomości, w której zamieszkuje).

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego moż-
na dokonać  w formie pisemnej na formularzu w organie gmi-
ny właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedsta-
wiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie 
dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym 
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy 
właściwy ze względu na położenie nieruchomości, pod warun-
kiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta  i Gminy w Strzelinie udzielają  
w tym zakresie wszelkiej pomocy.

RED

Mają działać w każdej firmie

PPK bez tajemnic
Pracowniczym planom kapitałowym było poświęcone spotkanie informacyjne, 
zorganizowane 11 lutego w  strzelińskim magistracie przez firmę RD Radosław 
Dwernicki Ubezpieczenia/Emerytury oraz gminę Strzelin. 

osób zatrudnionych. Jest 
on tworzony nie przez same-
go pracownika, lecz wspólnie 
– przy jednoczesnym udziale 
pracodawców oraz państwa. 
PPK zostały opracowane 
przede wszystkim po to, aby: 
zwiększyć bezpieczeństwo 
finansowe Polaków, wpłynąć 
na rozwój gospodarki, przed-
siębiorstw oraz miejsc pracy. 
Mają też docelowo pomna-
żać prywatne oszczędności 
emerytalne pracowników. 
Tym instrumentem państwo 
chce zachęcić i zmotywować 
Polaków do oszczędności, 
co w perespektywie progno-
zowanych bardzo niskich 
emerytur jest z pewnością in-
teresującą ofertą. 

Więcej o informacji PPK 
można znaleźć na www.mo-

jeppk.pl. Można tam m.in, 
przeczytać, że "...ustawa o PPK 
tworzy nowe możliwości gromadze-
nia środków dla osób zatrudnio-
nych. Poszerzenie systemu długoter-
minowego oszczędzania o to nowe 
rozwiązanie jest wzorowane na do-
świadczeniach wielu krajów, w któ-
rych funkcjonują podobne programy 
pracownicze. Podczas prac nad 
ustawą o PPK wybrano z nich naj-
lepsze praktyki i najefektywniejsze 
mechanizmy – po czym dostosowano 
je do polskich realiów. Tak jak w in-
nych krajach rozwiniętych (od Nie-
miec, przez Wielką Brytanię i kraje 
skandynawskie, po Stany Zjedno-
czone, Kanadę i Nową Zelandię), 
tak i w Polsce ustawowy obowiązek 
tworzenia systemu PPK dla pra-
cowników spoczywa na pracodawcy 
– przy wsparciu ze strony państwa. 
Wpłaty na konto PPK pochodzą 

z trzech źródeł: 
od pracodawcy, 
pracownika i pań-
stwa. Pracodawca 
i pracownik prze-
kazują do PPK 
wpłaty podstawowe 
(obowiązkowe). Ponadto zarówno 
pracodawca, jak i pracownik mogą 
zadeklarować przekazywanie wpłat 
dodatkowych (dobrowolnych). Wyso-
kość wpłat jest naliczana procento-
wo od wynagrodzenia pracownika.
Państwo będzie dodawać do tej 
puli określone kwoty – niezależne 
od wysokości dochodów pracownika. 
Oszczędzający przez co najmniej 3 
miesiące otrzyma od państwa jedno-
razowo 250 zł wpłaty powitalnej. 
Następnie zaś co roku, po spełnie-
niu określonych warunków, będzie 
zasilać konto pracownika kwotą 
240 zł".

Dodajmy, że każdy każdy 
pracownik ma możliwość rezy-
gnacji z oszczędzania w PPK. 
Aby tego dokonać, powinien 
złożyć swojemu pracodawcy 
deklarację rezygnacji z do-

konywania wpłat do PPK.  
Pracodawca nie może jednak 
zachęcać pracownika do rezy-
gnacji z PPK, bo grożą mu za 
to konsekwencje. 

RED
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W piątek, 31 stycznia 
w Strzelińskim Centrum 
Medycznym odbyło się ofi-
cjalne otwarcie nowo wyre-
montowanego oddziału 
pediatrycznego. Na łamach 
naszej gazety pisaliśmy już 
o zmianach na tym oddzia-
le. Przypomnijmy. Zakres 
prac obejmował wymianę 
podłóg, odnowienie po-
wierzchni ścian, a także 
przystosowanie toalet dla 
najmłodszych pacjentów, 
rodziców i osób niepeł-
nosprawnych. Remont 
pochłonął ok. 700 tys. zł. 
Warto wspomnieć, że sporą 
cegiełkę dołożyła do tego 
gmina Strzelin, przekazu-
jąc na ten cel, za aprobatą 
Rady Miejskiej Strzelina, 
150 tys. zł. Podczas uroczy-
stości w szpitalu pojawiło 
się sporo zaproszonych 
gości, wśród których byli 
m.in. Starosta Strzeliński 
Marek Czerwiński, bur-
mistrz Strzelina Dorota 
Pawnuk, przewodniczący 
Rady Miejskiej Strzelina Ire-
neusz Szałajko, sponsorzy, 
przedstawiciele pozosta-
łych samorządów powiatu 
strzelińskiego, a także per-
sonel szpitala. Na początku 
głos zabrała prezes szpitala 
Magdalena Puzyniak-Kar-
piak, która podziękowa-
ła za wsparcie. O tym jak 
ważne jest to zadanie i jak 
trudno wygospodarować 
środki na działalność szpi-
tala wspomniał starosta 
strzeliński. Głos zabrała 
także burmistrz Strzelina. 

Prezes strzelińskiego szpitala Magdalena Puzyniak-Karpiak jako pierwsza symboliczne przecięła 
wstęgę na nowo wyremontowanym oddziale

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz 
Szałajko przekazali czek na 150 tys. zł

Po remoncie najmłodsi pacjenci szpitala leczeni są w dogodnych warunkach

Podstawą do rejestracji 
w każdej placówce medycz-
nej jest okazanie przez pa-
cjenta dokumentu tożsamo-
ści, gdzie widnieje zdjęcie 
i numer PESEL (np. dowód 
osobisty, prawo jazdy lub 
paszport). Jak się okazu-
je, dość często zdarza się, 
że pacjenci o tym zapomi-
nają. Na takie problemy 
natyka się w codziennej 
pracy personel izby przy-
jęć strzelińskiego szpitala. 
– Ustalenie tożsamości 

Koordynator izby przyjęć strzelińskiego szpitala Łukasz Szczepański wyjaśnia zasady rejestracji pacjentów

Pacjenci często o tym zapominają 

Bez tego nie zarejestrujesz się do lekarza
Rejestrując się do lekarza oczekujemy, aby cała procedura trwała krótko i sprawnie. 
Choć wydaje się to prostą czynnością, nie zawsze przebiega bez komplikacji. Warto 
przypomnieć, co pacjent powinien zabrać ze sobą pojawiając się przy „okienku”.

pacjenta poprzez weryfi-
kację danych w oparciu 
o dokument ze zdjęciem 
jest warunkiem koniecz-
nym przy udzieleniu 
świadczenia zdrowotne-
go – zaczyna koordynator 
izby przyjęć strzelińskiego 
szpitala Łukasz Szczepań-
ski. Nasz rozmówca pod-
kreśla, że osoba wykonująca 
zawód medyczny musi mieć 
pewność co do tożsamości 
osoby rejestrującej się i nie 
ma znaczenia, że pacjent był 

już w przeszłości leczony 
w placówce. Dane pacjenta 
wprowadzane są do syste-
mu eWUŚ (Elektronicz-
na Weryfikacja Uprawnień 
Świadczeniobiorców). – 
Zdarza się, z różnych 
przyczyn (np. awaria sys-
temu), że na monitorze 
wyświetla się informacja, 
iż pacjent nie jest ubez-
pieczony. Takie sytuacje 
niekiedy występują i pro-
simy o wyrozumiałość. 
Jeśli pacjent jest pewny, 

że posiada 
ubezp iecze -
nie zdrowotne 
pomimo tego, 
że w systemie 
widnieje inna 
i n f o r m a c j a , 
musi podpi-
sać oświadczenie, które 
otrzyma podczas rejestra-
cji – wyjaśnia Szczepański. 
Kolejną ważną kwestią przy 
wizycie w szpitalu jest po-
siadanie przez pacjenta do-
tychczasowej dokumentacji 

medycznej. Nie jest to wa-
runek konieczny do reje-
stracji, ale może znacznie 
ułatwić późniejszą diagno-
zę. – Warto również mieć 
ze sobą listę leków, które 
się przyjmuje. Ta infor-

macja również może po-
móc lekarzowi – podkre-
śla. Personel strzelińskiego 
szpitala prosi pacjentów 
o współpracę, co znacznie 
usprawni proces rejestracji.

Jakub Olejnik

Oddział pediatryczny wygląda imponująco po remoncie

Będą leczeni w lepszych warunkach
Oficjalnie został oddany do  użytku wyremontowany oddział pediatryczny w  strzelińskim 
szpitalu. Teraz najmłodsi pacjenci będą leczeni w lepszych, dogodnych warunkach. Remont 
kosztował ok. 700 tys. zł, a gmina Strzelin przekazała na ten cel 150 tys. zł.  

- To, że ten szpital wciąż 
funkcjonuje, jest dopo-
sażany i remontowany 
to sukces przede wszyst-

kim załogi, ale także po-
szczególnych starostów 
– zaznaczyła Dorota Paw-
nuk. - Decyzja wsparcia 
ze strony Rady Miejskiej 
Strzelina i burmistrza ni-
gdy nie była odmowna, 
chociaż coraz trudniej 
wygospodarować środki 
na takie cele, które nie 
są zadaniami własnymi 
gminy. Zawsze, gdy jest 
taka możliwość i szan-
sa to staramy się wspie-
rać finansowo, ponie-
waż bardzo zależy nam, 
żeby szpital w Strzelinie 
działał – dodała. Krótkie 
przemówienie wygłosiła 
także ordynator oddzia-
łu pediatrycznego. Kin-
ga Potocka podkreśliła, 
że jest bardzo wdzięczna 
wszystkim, dzięki którym 
udało się przeprowadzić 
ten remont. Zaznaczyła 
także, że do strzelińskiego 
szpitala trafiają wielokrot-
nie bardzo poważnie cho-
re dzieci np. z zapaleniami 
opon mózgowych, nowo-
tworami, dla których po-
byt w strzelińskim szpitalu 
jest szansą na wyleczenie. 
Po przemówieniach, ofi-
cjalnym przecięciu wstęgi 
zaproszenie goście mogli 
zwiedzić nowo wyremon-
towany oddział. Na za-
kończenie przygotowano 
poczęstunek.

Jakub Olejnik
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Przyznanie nagród było możliwe 
dzięki uchwale w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyzna-
wania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości nagród za osiągnięte wy-
niki sportowe, przyjętej przez Radę 
Miejską Strzelina w czerwcu 2019 r.

Pamiątkowe czeki potwierdzające 
przyznane nagrody w łącznej kwo-
cie 19 tys. zł wręczyła wyróżnio-
nym sportowcom burmistrz Dorota 
Pawnuk, a gratulacje złożył im rów-
nież przewodniczący rady Ireneusz 
Szałajko.

„Przyznawanie nagród finan-
sowych zawodnikom, reprezen-
tantom klubów i stowarzyszeń 
sportowych za wysokie wyniki 
i osiągnięcia sportowe ma być 
formą gratyfikacji za promo-
wanie Gminy Strzelin na arenie 
ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej. Taka forma wsparcia 
finansowego dla zawodników 
ma propagować rozwój sportu 
młodzieżowego w gminie oraz 
stymulować działania w kie-
runku osiągania coraz lepszych 
wyników we współzawodnictwie 
sportowym”. Taki zapis zawiera 
uzasadnienie projektu wspomnianej 
uchwały. Za znakomite sportowe 
osiągnięcia w 2018 r. uhonorowano 
następujących sportowców:

Małgorzata Hałas - Koralewska, 
1 miejsce w Mistrzostwach Świata 
w Eger w wyciskaniu leżąc - nagro- Gratulacje i życzenia złożyła sportowcom m.in. burmistrz Dorota Pawnuk

Ponad 7 ton żywności
W styczniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie tra-

fiła partia żywności. Tym razem do siedziby dostarczono ponad 7,5 tony 
produktów, w tym m.in. groszek z marchewką, fasolę, koncentrat pomi-
dorowy, makaron, ryż, kaszę gryczaną, mleko, ser, szynkę, pasztet, olej. 
Żywność trafi do 665 potrzebujących osób, w ramach realizacji „Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podpro-
gram 2019. Warto zaznaczyć, że przy rozładunku pomagali podopieczni 
GOPS-u oraz więźniowie strzelińskiego zakładu karnego. 

JO 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat pozyskuje żywność dla potrzebujących (zdj. archiwum)

Kobiety tańczyły na strzeliń-
skim Rynku do utworu: „Nazy-
wam się Miliard/One Bilion Ri-
sing!”. Za choreografię odpowiadała Maria Horodyska ze Strefy Fitness, a wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem 
i przy wsparciu Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Doroty Pawnuk. W akcję włączył się również Zespół Interdyscyplinarny 
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. – W Polsce wciąż obowiązuje prawo, w którym to kobieta musi udo-
wodnić, że wystarczająco głośno powiedziała „Nie” i nie wyraziła zgody na seks – zaczęła przewodnicząca zespołu 
Agnieszka Tekiela. – (…)Dzisiaj wykonamy wspólny taniec, który ma konkretną choreografię. Każdym ruchem bę-
dziemy pokazywać, że to my rządzimy naszym ciałem i bez naszej zgody nic się nie dzieje – dodała. Podczas happe-
ningu rozdawano również ulotki z numerami telefonów i adresami instytucji, w których pokrzywdzone osoby mogą znaleźć 
pomoc. Dodatkowo pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w Strzelinie rozdawali napotkanym na Rynku osobom spe-
cjalnie upieczone ciastka w kształcie serca, które symbolizowały dzielenie się miłością. 

***
Dodajmy, że inicjatorem akcji jest Fundacja Feminoteka. Przemoc seksualna to ważny problem i dotyka 

przede wszystkim kobiet. Ze statystycznych danych publikowanych na stronie Fundacji Feminoteka wynika, 
że polskie sądy są statystycznie dwa razy łagodniejsze wobec gwałcicieli niż sądy w innych krajach europej-
skich. Z działalnością fundacji można się bliżej zapoznać na www.feminoteka.pl.

Jakub Olejnik 

  Zachęcamy do jej uzupełniania

Z lodówki korzystają 
potrzebujący…

Od kilku miesięcy w naszym mieście działa tzw. Lodów-
ka Społeczna. Zlokalizowana jest na  parkingu obok 
Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza. 
Przypominamy na czym polega i jak z niej korzystać... 

Na wniosek gminy 
Strzelin w mieście uru-
chomiono pierwszą 
tzw. Lodówkę Spo-
łeczną. Zlokalizowa-
no ją na parkingu przy 
Strzelińskim Ośrodku 
Kultury (obok budki 
z odzieżą dla potrze-
bujących). Lodówkę 
wraz z pierwszym 
wyposażeniem (m.in. 
parówki, mleko, cia-
sto, kiełbasa itp.) dostarczyła Fundacja Weźpomóż.pl. Następnie mieszkańcy 
zaczęli uzupełniać lodówkę produktami. Zamysł jest prosty. Osoba, która ma 
dużo jedzenia może się nim podzielić z najbardziej potrzebującymi wkładając 
je do lodówki (ważne, aby było nieprzeterminowane). Dzięki temu zamiast 
wyrzucać nadmiar jedzenia, mieszkańcy mogą dzielić się nim z każdym, kto 
tego potrzebuje. Przypominamy, że lodówka jest cały czas otwarta. Zachęca-
my do jej uzupełniania. 

Przy okazji przypominamy, że osoby, które mają niepotrzebną ciepłą, zi-
mową odzież, mogą zostawić ją w sąsiedztwie lodówki, gdzie znajduje się 
specjalna szafa. Z pozostawionej tam odzieży (kurtek, swetrów, polarów itp.) 
mogą skorzystać osoby, które bardzo jej potrzebują. Przypomnijmy, że bud-
ka została przygotowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Wymiana Ciepła”, 
przez pracowników Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Działa 
u nas już trzeci sezon i zimą cieszy się sporym zainteresowaniem.

Jakub Olejnik

Zachęcamy do uzupełniania Lodówki Społecznej i szafy z ubraniami

Nagrody dla sportowców Docenili sukcesy i promowanie gminy 
Troje sportowców z  gminy Strzelin otrzymało na  ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina po-
twierdzenia przyznania finansowych nagród za wyniki sportowe w 2018 roku.

Każdym ruchem pokazały, 
że rządzą swoim ciałem  Tańczyły przeciwko przemocy seksualnej

Strzelin dołączył do miast, które 14 lutego przeprowadziły taneczny protest przeciwko przemocy seksualnej. Hasło tego-
rocznej akcji, które odbyło się w Polsce i na cały świecie, brzmiało: „Tylko Tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.  

 Na zakończenie wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia
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Gratulacje i życzenia złożyła sportowcom m.in. burmistrz Dorota Pawnuk

Kobiety tańczyły na strzeliń-
skim Rynku do utworu: „Nazy-
wam się Miliard/One Bilion Ri-
sing!”. Za choreografię odpowiadała Maria Horodyska ze Strefy Fitness, a wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem 
i przy wsparciu Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Doroty Pawnuk. W akcję włączył się również Zespół Interdyscyplinarny 
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. – W Polsce wciąż obowiązuje prawo, w którym to kobieta musi udo-
wodnić, że wystarczająco głośno powiedziała „Nie” i nie wyraziła zgody na seks – zaczęła przewodnicząca zespołu 
Agnieszka Tekiela. – (…)Dzisiaj wykonamy wspólny taniec, który ma konkretną choreografię. Każdym ruchem bę-
dziemy pokazywać, że to my rządzimy naszym ciałem i bez naszej zgody nic się nie dzieje – dodała. Podczas happe-
ningu rozdawano również ulotki z numerami telefonów i adresami instytucji, w których pokrzywdzone osoby mogą znaleźć 
pomoc. Dodatkowo pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w Strzelinie rozdawali napotkanym na Rynku osobom spe-
cjalnie upieczone ciastka w kształcie serca, które symbolizowały dzielenie się miłością. 

***
Dodajmy, że inicjatorem akcji jest Fundacja Feminoteka. Przemoc seksualna to ważny problem i dotyka 

przede wszystkim kobiet. Ze statystycznych danych publikowanych na stronie Fundacji Feminoteka wynika, 
że polskie sądy są statystycznie dwa razy łagodniejsze wobec gwałcicieli niż sądy w innych krajach europej-
skich. Z działalnością fundacji można się bliżej zapoznać na www.feminoteka.pl.

Jakub Olejnik 

Moc atrakcji dla najmłodszych 
Tradycyjnie podczas ferii zimowych Strzeliński Ośrodek Kultury przygotował harmonogram zajęć dla dzie-

ci. Wśród atrakcji pojawiły się takie propozycje jak: warsztaty muzyczne, zajęcia plastyczno-technicznej, dzien-
nikarskie, integracyjne, kulturowe i wiele innych. Dzieci mogły również przenieść się w świat bajek. Specjalnie 
przygotowana scenografia zachęcała najmłodszych do uczestnictwa w zajęciach pt. „Królewna Śnieżka zaprasza 

na podwieczorek”. A te były bogate w ciekawe gry i zabawy. Jak 
co roku nie mogło zabraknąć balu karnawałowego. Warto również 
wspomnieć, że oprócz zajęć w siedzibie SOK w Strzelinie, animato-
rzy odwiedzali również sołectwa. Byli m.in. w Karszowie, Bierzynie, 
Warkoczu, Krzepicach, Dobrogoszczu itp. 

JO

Docenili sukcesy i promowanie gminy 
Troje sportowców z  gminy Strzelin otrzymało na  ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina po-
twierdzenia przyznania finansowych nagród za wyniki sportowe w 2018 roku.

da 8000 zł. W 2018 roku zawod-
niczka odniosła jeszcze takie suk-
cesy jak: 1 miejsce w Mistrzostwach 
Polski, 1 miejsce w Pucharze Świata 
w Moskwie oraz 3 miejsce Mistrzo-
stwach Europy.

Rafał Kaleta, 1 miejsce w Mi-
strzostwach Świata w Footbag 
(Zośka) - nagroda 8000 zł. Zawod-
nik w 2018 roku zdobył łącznie 
aż 14 medali. Oprócz zwycięstwa 
w mistrzostwach świata zdobył też 
srebrny medal na Mistrzostwach 
Świata, złoty, srebrny i brązowy me-
dal Mistrzostwa Europy, Srebrny 
medal Mistrzostwa Polski, 2 złote 
medale i medal brązowy Otwartych 
Mistrzostw Czech, brązowy medal 
Otwartych Mistrzostw Austrii oraz 3 
złote medale i jeden brązowy dwóch 
zawodów rangi ogólnopolskiej.

Daniel Mikołajek, 2 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Freestyle 
Football ( konkurencja Battle) - na-
groda 3000 zł. Oprócz ww. sukcesu 
Daniel Mikołajek zajął w 2018 r. : 1 
miejsce w Pucharze Polski, 1 Miej-
sce w Międzynarodowym Turnieju 
LFN 2018, 1 miejsce w między-
narodowym turnieju FSG 2018, 2 
miejsce w Międzynarodowym Tur-
nieju Luxemburg Epic Skills 2018 
oraz uczestniczył w Otwartych Mi-
strzostwach Świata Superball 2018.

RED

Tańczyły przeciwko przemocy seksualnej
Strzelin dołączył do miast, które 14 lutego przeprowadziły taneczny protest przeciwko przemocy seksualnej. Hasło tego-
rocznej akcji, które odbyło się w Polsce i na cały świecie, brzmiało: „Tylko Tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.  

Za choreografię odpowiadała Maria Horodyska ze Strefy Fitness

Strzeliński Aquapark wzorem 
lat ubiegłych, zorganizował 
Półkolonie Pływackie. Zainte-
resowanie taką formą wypo-
czynku dla najmłodszych do-
wodzi, że zajęcia organizowane 
od godz. 8:00 do 16:00 są strza-
łem w dziesiątkę.

Pływackie półkolonie w aquaparku
Każdy turnus półkolonii to czas 

wypełniony ciekawym progra-
mem, w gronie nowych przyjaciół. 
Niewątpliwą atrakcją pierwszego 
turnusu był wyjazd do Serowarni 
w Lutomierzu, gdzie dzieci mogły 
samodzielnie przygotować ser.

Dodatkowo oprócz codziennej 

nauki pływania pod opieką wykwa-
lifikowanych instruktorów i wy-
chowawców, program zapewniał 
również naukę strzelania z łuków, 
zajęcia z judo, wyjścia na lodowisko 
oraz zajęcia plastyczne w Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury.

Katarzyna Psiurska
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W listopadzie 2017 
r. Gmina Strzelin podpisała 
z Krajowym Zasobem Nie-
ruchomości i Ministerstwem 
Infrastruktury i Budownic-
twa list intencyjny, którego 
następstwem miało być usta-
lenie przez Gminę i KZN za-
sad współpracy prowadzącej 
do realizacji inwestycji pn. 
„Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego”, 
w oparciu o zasady „MIESZ-
KANIE Plus”. Niestety 
projekt nie został zakwalifi-
kowany do dalszego etapu 
procesowania. Minimalna 
wartość projektu w ramach 
Funduszu Municypalnego 
to 10 mln zł.”

Kolejną wersją progra-
mu Mieszkanie Plus zapro-

Przypominamy, że do piątku, 28 
lutego mieszkańcy gminy Strzelin 
mogą składać wypełnione ankiety 
dotyczące zainteresowania naby-
ciem/wynajęciem mieszkań w sys-
temie Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Ankieta dostępna jest 
w wersji elektronicznej na stronie 
www.strzelin.pl oraz w wersji pa-
pierowej w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Strzelinie przy ul. Ząbkowic-
kiej 11 (pokój nr 20 na parterze). 
Wypełnione ankiety można składać 
w strzelińskim magistracie (po-
kój nr 20) lub wysyłając e-mailem 
na adres: umig@strzelin.pl. 

O co chodzi?
W poprzednim numerze „No-

win Strzelińskich” pisaliśmy o tym, 
że gmina Strzelin zamierza przy-
stąpić do spółki Dzierżoniowskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w celu budowy miesz-
kań na wynajem o umiarkowanym 
czynszu. Budynek ma stanąć  przy 
ul. Glinianej w Strzelinie.  Będą 
to mieszkania kompletnie wykoń-
czone i wyposażone w standardzie 
„pod klucz”. Każde z mieszkań posiadać będzie indywidualny 
system grzewczy, umożliwiający optymalizację zużycia ciepła. 
Mieszkania na parterze posiadać będą indywidualnie wygro-
dzone ogródki przydomowe. Na działce znajdzie się też miej-
sce na parking (miejsc tyle ile mieszkań).

Mieszkania na wynajem w systemie TBS to oferta dla ro-
dzin o średnich dochodach, które przekraczają limit docho-
dów uprawniający do ubiegania się o lokal komunalny, lecz 
jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie za-

Tak ma wyglądać budynek mieszkalny przy ul. Glinianej w Strzelinie

Wyjaśnienie ws. mieszkań W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiła się 
wypowiedź dotycząca udziału gminy Strzelin w Progra-
mie Mieszkanie Plus oraz zamiaru wejścia samorządu 
do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
Zaniepokojonych niesprawdzonymi informacjami mieszkańcom 
należy się więc wyjaśnienie. 

ponowaną  naszej gminie 
była formuła Partnerstwa 
Pub l i c zno-Pr ywa tneg o.  
Znaleźliśmy się w pakiecie 
z Gminami: Wołów, Strze-
gom, Środa Śląska i Jaworzy-
na Śląska. Liderem Projektu 
została wybrana Gmina Wo-
łów. Z uzyskanych od lidera 
informacji, po odbytych spo-
tkaniach z przedstawicielami 
Polskiego Funduszu Rozwo-
ju - Nieruchomości wynika, 
iż formuła PPP w „Mieszka-
niu Plus” została wstrzymana 
przez rząd. 

W  związku z po-
wyższym, szukając innych 
rozwiązań w zakresie zabez-
pieczenia potrzeb mieszka-
niowych dla mieszkańców 
naszej gminy podjęliśmy de-
cyzję o przystąpieniu do re-
alizacji inwestycji – budowy 

budynku w systemie TBS po-
przez przystąpienie do Dzier-
żoniowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. 
Niebawem rozpoczniemy 
szerokiej skali akcję informa-
cyjną wśród potencjalnych 
najemców mieszkań. 

Odnosząc się do treści 
medialnych doniesień w za-
kresie kosztów ponoszonych 
przez najemców lokali wy-
budowanych przez DTBS 
stwierdzić należy, że jego au-
tor  na siłę szuka argumen-
tów potwierdzających tezę, 
że mieszkanie w systemie 
TBS jest rozwiązaniem tylko 
dla zamożnych, co jest kom-
pletną nieprawdą i manipu-
lacją. Po pierwsze powołuje 
się on na informacje ze stro-
ny DTBS, a przytacza liczby 
niezgodne z rzeczywistymi. 

Nie dostrzega tego, że wy-
liczenia, na które się po-
wołuje, dotyczą mieszkania 
w systemie dojścia do wła-
sności, które realizowane jest 
w oparciu o kredyt komer-
cyjny, a nie preferencyjny, jak 
to ma miejsce w przypadku 
planowanego projektu dla 
Strzelina. Do tego partycy-
pacja dotyczy mieszkania 
wraz z miejscem parkingo-
wym w garażu podziemnym! 
W celu wzmocnienia ataku 
na inicjatywę TBS, do za-
pisanej w symulacji kwoty 
partycypacji autor ponownie 
dodaje kaucję i opłatę rezer-
wacyjną.

Jest to niestety, albo świa-
dome wprowadzanie miesz-
kańców w błąd, albo dowód 
kompletnej ignorancji.

Podkreślić należy, 
że w systemie TBS korzysta 
się z kredytu preferencyjne-

go, a samorząd może skorzy-
stać  z bezzwrotnego grantu 
na poziomie 20% kosztów 
inwestycji.

Jeżeli doliczymy do tego 
ewentualny wkład pienięż-
ny Gminy na poziomie 10 
% - to wówczas partycy-
pacja może być obniżona 
nawet do 10 % (zamiast 
25 % w systemie dojścia 
do własności), co oznacza, 
że aby wynająć porównywal-
ne mieszkanie 55 m2 nale-
ży liczyć się z partycypacją 
na poziomie 25-26 tys. zł. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, 
że rozpowszechniana obec-
nie przez gminę ankieta ma 
na celu zorientowanie się 
w potencjalnej ilości chęt-
nych i ich preferencjach, 
co do wielkości mieszkania.

Po przystąpieniu 
do DTBS rozpoczniemy 
rzeczywisty nabór i wów-

czas dysponować będziemy 
KONKRETNYMI liczba-
mi, począwszy od wielko-
ści mieszkań, szacowanego 
kosztu budowy i wynikających 
z nich partycypacji, które - nale-
ży to mocno podkreślać - są ro-
dzajem WALORYZOWA-
NEJ KAUCJI ZWROTNEJ. 

 System Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
z powodzeniem funkcjonuje  
na terenie wielu gmin w Pol-
sce, w tym np. Oławie. Za-
chęcam mieszkańców do za-
dawania pytań urzędnikom 
i sięgania do wiarygodnych 
materiałów przy podejmo-
waniu decyzji i nie uleganiu 
dywagacjom osób, które, nie 
po raz pierwszy w lokalnej 
prasie, manipulują danymi 
i wykazują się rażącym bra-
kiem wiedzy  w sprawach, 
o których publicznie się wy-
powiadają.  

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk

Rozglądasz się za własnym „M”? Sprawdź i wypełnij ankietę

Mieszkania dla rodzin o średnich dochodach

Zostało już niewiele czasu, aby wypełnić ankietę dotyczącą mieszkań, które 
mają powstać w Strzelinie przy ul. Glinianej. Chodzi o lokale, które będą 
wybudowane w ramach współpracy gminy Strzelin z Dzierżoniowskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Mieszkania mają być wykończone 
i wyposażone w standardzie „pod klucz”.

mierzają wiązać się wieloletnim kredytem dla zdobycia wła-
snego lokum. Aby wejść w posiadanie mieszkania w systemie 
TBS wystarczy wpłata zwrotnej partycypacji na poziomie 10-
20 % wartości mieszkania, która wypłacana jest przez TBS 
po waloryzacji w chwili zakończenia umowy najmu i opusz-
czeniu lokalu przez najemcę.

W zakres oferty DTBS wchodzi również program dopłat 
do czynszu z Funduszu Dopłat realizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego we współpracy z gminą. Jego 

celem jest poprawa dostępności 
mieszkań dla osób o dochodach 
utrudniających samodzielne za-
spokajanie potrzeb mieszkanio-
wych. W pierwszej kolejności do-
płaty do czynszu skierowane będą 
do osób o niskich dochodach oraz 
do rodzin wielodzietnych. System 
dopłat do czynszu planowany jest 
w okresie pierwszych 15 lat wynaj-
mu mieszkania, a jego wysokość 
będzie zależeć od kryterium docho-
dowego w rodzinie i powierzchni 
zajmowanego lokalu.

Przewidywany czynsz w projek-
towanym budynku szacowany jest 
na poziomie 12,90 zł/m2, do tego 
pobierane będą opłaty za wywóz 
odpadów i zaliczki na rozliczenie 
wody i odprowadzenia ścieków. 
Ciepło i energia elektryczna roz-
liczane będą indywidualnie z do-
stawcami mediów.

Rzeczywista wysokość czynszu 
będzie znana po wyborze wykonaw-
cy i będzie uzależniona od kosztów 
realizacji inwestycji.

Osoby, które zdecydują się na po-
danie danych kontaktowych będą 
indywidualnie powiadamiane o po-

stępie prac nad przygotowaniem inwestycji i terminie rozpo-
częcia naboru z możliwością wyboru lokalizacji mieszkania.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Re-
feracie Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UMiG 
w Strzelinie, pokój nr 35 – Marek Charowski.

RED



Nr 2(68) 17 lutego 2020

13

We wtorek, 11 lutego 
w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury odbyły się główne 
dolnośląskie obchody Święta 
Służby Więziennej. Podczas 
uroczystości funkcjonariuszy 
z jednostek penitencjarnych 
okręgu wrocławskiego od-
znaczono resortowymi od-
znakami „Za zasługi w pracy 
penitencjarnej”. Wręczono 
również nominacje na wyż-
sze stopnie oficerskie, 
w korpusie chorążych i pod-
oficerów. Awanse i odzna-
czenia uroczyście wręczał 
pułkownik Tomasz Raczyk, 
Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej we Wrocławiu, 
któremu asystował Dyrektor 
Zakładu Karnego w Strzeli-
nie pułkownik Roberta Stasz. 
W ceremonii uczestniczyło 
wielu gości. Byli to m.in. Do-
wódca Garnizonu Wrocław, 
Komendant Straży Granicz-
nej w Lubaniu, Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu, Dol-
nośląski Komendant Woje-
wódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej. Nie 
zabrakło też przed-
stawicieli służb mun-
durowych ze Strzelina 
oraz reprezentantów 
lokalnych władz sa-
morządowych. W gro-
nie gości byli też 
emerytowani szefo-
wie strzelińskiego za-
kładu karnego Janusz 
Szabliński i Zdzisław 
Rataj.  O historii pol-
skiej oraz strzeliń-

   Powitanie w gronie dorosłych 

Nowi, pełnoprawni obywatele
Dla młodych ludzi jest to  najczęściej jeden z  pierw-
szych kontaktów z  Urzędem Miasta i  Gminy w  Strze-
linie, a ten zwyczaj wprowadziła w naszej gminie bur-
mistrz Dorota Pawnuk.

Grupa mieszkań-
ców, którzy niedaw-
no stali się pełnolet-
nimi obywatelami 
naszej społeczno-
ści, niedawno od-
wiedziła burmistrz 
Dorotę Pawnuk. 
Młodzi goście sko-
rzystali z zaprosze-
nia szefowej naszej 
gminy, która od kil-
ku lat uroczyście wita osiemnastolatków w gronie dorosłych 
mieszkańców. Spotkanie było dogodną okazją do złożenia gra-
tulacji oraz życzeń, ale też do dyskusji o potrzebach i oczekiwa-
niach. Młodzi ludzie podzielili się swoimi planami, opowiadali 
o szkole, studniówkach, zainteresowaniach itp. Jedna z uczest-
niczek skorzystała z okazji i zgłosiła uwagę do rozkładu jazdy 
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Dodajmy, że w spotkaniu 
uczestniczył również sekretarz Kazimierz Nahajło, a dla gości 
przygotowano symboliczne upominki.

RED Stałym elementem wydarzenia jest pamiątkowe zdjęcie

 Uczestnikom spotkania wręczono listy gratulacyjne i drobne 
upominki

Odznaczenia i awanse Święto Służby Więziennej w Strzelinie
skiej służby więziennej 
mówił obecny dyrektor 
naszego zakładu karne-
go. W swojej prezentacji 
pokazał m.in. szereg in-
westycji zrealizowanych 
w strzelińskim zakładzie 
na przestrzeni ostat-
nich lat. Sporo miej-
sca w prezentacji płk 
Stasz poświęcił pracy 
osadzonych. Nie krył 
satysfakcji z powodu 
tego, że aktualnie wie-
lu osadzonych pracuje 
poza zakładem karnym 
co sprzyja ich resocjali-
zacji. Podkreślił, że jest 
to bardzo ważny aspekt 
funkcjonowania służby 
więziennej. Dyrektor Okrę-
gowy Służby Więziennej 
we Wrocławiu płk Tomasz 
Raczyk złożył wszystkim 
funkcjonariuszom życzenia 
i podziękowania za pełną 
poświęcenia służbę. Po-
dziękował im za codzienny 
trud, cierpliwość i właści-

we pojmowanie niezwykle 
ważnej misji, którą spełnia 
służba więzienna w syste-
mie bezpieczeństwa nasze-
go państwa. Nie zapomniał 
o wyrazach wdzięczności 
dla rodzin pracowników 
służby więziennej, które 
również odczuwają konse-
kwencje specyficznej i bar-
dzo stresującej pracy w za-
kładach karnych. Następnie 
na mównicy pojawili się 
kolejni goście. Wśród nich 
byli m.in. Starosta Strze-
liński Marek Czerwiński 
oraz przedstawiciele innych 
służb mundurowych: poli-
cji, straży pożarnej i straży 
miejskiej. Życzenia i gratu-
lacje od burmistrz Doroty 
Pawnuk przekazał wszyst-
kim pracownikom służby 
więziennej jej zastępca - 
Mariusz Kunysz. Po zakoń-
czeniu uroczystości gości 
zaproszono na poczęstunek 
oraz zwiedzanie strzeliń-
skiego zakładu karnego.

RED

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz służby więziennej

Wśród gości nie zabrakło m.in. emerytowanych dyrektorów 
naszego zakładu karnego Funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytycji W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy strzelińskiego zakładu karnego
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z 3 lutego 2020 r.
w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII/364/16 Rady Miejskiej Strzelina z 29 listopada 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

Uwaga!

Wniosek o dotację może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego 
lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Strzelin mogą uzyskać z budżetu Gminy Strzelin dotację celową, 
zwaną dalej dotacją, na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę 

lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę 
warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w maksymalnej wysokości 90% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 5.000,00 PLN nakładu na zadanie, 
o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelina na zadani
a służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania", 

przyjęty uchwałą Nr XXVII/364/16 Rady Miejskiej Strzelina z 29 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 - Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Infrastruktury i Środowiska, II piętro, pok. 43, nr telefonu 71 39 21 971 wew. 146.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z 3 lutego 2020 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., Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza nabór wniosków o udziele-
nie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych 
w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Uwaga!

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

Udzielenie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przy-
jaznych dla środowiska rozwiązań, co pozwoli aby miejsca przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych wraz z  ich bezpośrednim otoczeniem wyglądały estetycznie 
i spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa.

Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej 
wiaty śmietnikowej, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Zasady udzielania dotacji określa Regulamin udzielania wspólnotom i  spółdziel-
niom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na budo-
wę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”, przyjęty uchwałą 
nr VII/78/19 Rady Miejskiej Strzelina z 26 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Infrastruk-
tury i Środowiska, II piętro, pok. 43, nr telefonu 71 39 21 971 wew. 146.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z 3 lutego 2020 r.
w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup 

i montaż kamer zewnętrznych na lub przy budynku wielorodzinnym 
w ramach zadania pn. „Bezpieczne podwórko”.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej 
na zakup i montaż kamer zewnętrznych na lub przy budynku wielorodzinnym w ramach 
zadania pn. „Bezpieczne podwórko”.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Uwaga!
Wniosek o dotację mogą składać wyłącznie właściciele nieruchomości wieloro-

dzinnych, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub 
osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Udzielenie dotacji ma na celu wsparcie działań właścicieli nieruchomości wielorodzinnych 
dla zapewnienia ochrony substancji mieszkaniowej i użytkowej oraz przyległego terenu, a tak-
że zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu tych nieruchomości.

Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych zamontowanego 
zestawu monitoringu zewnętrznego, jednak nie więcej niż 1 500 zł.

Tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa Uchwała nr XLIV/595/18 Rady 
Miejskiej Strzelina z 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji 
na zakup i montaż zestawu monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielo-
rodzinnych w ramach zadania pn. „Bezpieczne podwórko” oraz Uchwała nr IX/120/19 
Rady Miejskiej Strzelina z 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
Strzelina nr XLIV/595/18 z 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania 
dotacji na zakup i montaż zestawu monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach 
wielorodzinnych w ramach zadania pn. „Bezpieczne podwórko”.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Infrastruk-
tury i Środowiska, II piętro, pok. 43, nr telefonu 71 39 21 971 wew. 146.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN-KRZEPICKA III

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o  podjęciu uchwały nr XV/210/20 Rady Miejskiej Strzelina z  19 grudnia 
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego STRZELIN- KRZEPICKA III .

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 
57-100 Strzelin, w terminie do 10.03.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na  środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowa-
nia w  ramach strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko prognoz oddziaływa-
nia na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
STRZELIN- KRZEPICKA III.

W  związku z  art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że  każdy może złożyć uwagi 
i  wnioski w  zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do  rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gmi-
ny Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 10.03.2020 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwa-
rzania i  udostępniania danych osobowych na  potrzeby procedury sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z 24 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, 
dotyczących zmiany granic administracyjnych  miasta STRZELIN 

o część obszaru geodezyjnego CHOCIWEL

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 31/2020 z 11 lutego 2020 r. w sprawie prze-
prowadzenia konsultacji społecznych z  mieszkańcami, dotyczących zmiany granic ad-
ministracyjnych  miasta STRZELIN o część obszaru geodezyjnego CHOCIWEL, informuję                        
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu poznania opinii i uwag mieszkańców 
Gminy Strzelin w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Strzelin, polega-
jącej, na włączeniu w granice miasta Strzelin części obszaru obrębu geodezyjnego 
Chociwel, obejmującego działki oznaczone nr: 8/19, 8/2, 8/20, 8/21, 9 (stanowiące 
grunty niezabudowane graniczące z miastem Strzelin).

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 19 lutego 2020 r. do  5 marca 2020 r.
Zebranie konsultacyjne odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 17:30 

w świetlicy wiejskiej w Chociwelu.

Jako formę uzupełniającą konsultacji ustala się sondaż (w formie ankiety), polegający 
na odpowiedzi na pytania zawarte w karcie konsultacyjnej. Karta konsultacyjna zostanie 
udostępniona w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (parter, pok. 
nr 20), na stronie internetowej urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.

Udział w sondażu mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Strzelin oraz so-
łectwa Chociwel, także właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obrębie planowa-
nej zmiany.

Wypełnione karty konsultacyjnewszyscy upoważnieni do  udziału w  konsultacjach 
mogą od 19 lutego 2020 r. do  5 marca 2020 r. składać: w Biurze Obsługi Interesan-
ta Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (parter, pok. nr 20), w wersji elektronicznej na adres 
umig@strzelin.pl lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 
11, 57-100 Strzelin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, 
dotyczących zmiany granic administracyjnych  miasta STRZELIN 

o część obszaru geodezyjnego GÓRZEC

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 30/2020 z 11 lutego 2020 r. w sprawie prze-
prowadzenia konsultacji społecznych z  mieszkańcami, dotyczących zmiany granic ad-
ministracyjnych miasta STRZELIN o  część obszaru geodezyjnego GÓRZEC, informuję                        
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu poznania opinii i uwag mieszkańców 
Gminy Strzelin w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Strzelin, polega-
jącej, na włączeniu w granice miasta Strzelin części obszaru obrębu geodezyjnego 
Górzec, obejmującego działki oznaczone nr: 236/1, 218/5, 215, 218/4, 227, 228, 
237/1, 237/2, (stanowiące grunty niezabudowane graniczące z miastem Strzelin).

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 19 lutego 2020 r. do  5 marca 2020 r.
Zebranie konsultacyjne odbędzie się 3 marca 2020 r. 

o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Górcu.
Jako formę uzupełniającą konsultacji ustala się sondaż (w formie ankiety), polegający 

na odpowiedzi na pytania zawarte w karcie konsultacyjnej. Karta konsultacyjna zostanie 
udostępniona w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (parter, pok. 
nr 20), na stronie internetowej urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.

Udział w sondażu mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Strzelin oraz so-
łectwa Górzec, także właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obrębie planowanej 
zmiany.

Wypełnione karty konsultacyjne wszyscy upoważnieni do  udziału w  konsultacjach 
mogą od 19 lutego 2020 r. do  5 marca 2020 r.  składać: w Biurze Obsługi Interesan-
ta Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (parter, pok. nr 20), w wersji elektronicznej na adres 
umig@strzelin.pl lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 
11, 57-100 Strzelin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
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Ciekawie, żywiołowo i z pomysłem
Niezwykle nastrojową oprawę miał koncert noworoczny „Śpiewajmy Ra-

zem”, przygotowany pod koniec stycznia przez społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Strzelinie. Szkolna hala sportowa wypełniła się do ostatnie-
go miejsca a zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy musieli dostawiać 
dodatkowe krzesełka. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała występy 
utalentowanych uczniów oraz „Husynianek” z Gęsińca. Dodajmy, że wśród 
występujących byli też absolwenci szkoły a krótki i niezwykle energetyczny 
występ dał nauczyciel muzyki Grzegorz Markocki. Wśród gości nie zabra-
kło strzelińskich samorządowców a burmistrz Dorota Pawnuk podziękowała 
szkolnej społeczności za znakomite przygotowanie wydarzenia oraz
złożyła wszystkim 
najlepsze, nowo-
roczne życzenia.

RED

Nadszedł, zapewne wycze-
kiwany przez uczniów, czas fe-
rii.  Tu nie może być miejsca 
na nudę.  Dla dzieci, które chcia-
ły ten czas spędzić kreatywnie 
biblioteka przygotowała spe-
cjalny program. Złożyły się nań 
ciekawie pomyślane warsztaty 
plastyczne i teatralne oraz gry 
literackie, zaś na końcu tych za-
jęć zawsze był czas na zabawy 
ruchowe i rekreację.  Na po-
czątek dzieciaki dostały szansę 
na wykorzystanie swoich umie-
jętności manualnych, formując 
z masy solnej na trzpieniu z na-
czynia szklanego dziwne stwory, 
którym szczególneg charakteru 

Noworocznie z zagranicznymi 
sąsiadami 

Pod koniec stycznia 
w sali widowiskowej 
Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury odbył się 
koncert noworoczny. 
Na scenie wystąpili 
uczniowie i nauczycie-
le Samorządowej Szko-
ły Muzycznej I stop-
nia w Strzelinie, 
a także goście z partnerskiego miasta Svitavy (Czechy). Kon-
cert z udziałem naszych zagranicznych sąsiadów był możliwy 
dzięki trwałości projektu pt. „Odrodzenie historii miast Svitavy 
i Strzelina”. Widzowie mogli zobaczyć także gościnny występ 
Michała Jakubowskiego i Artura Kozy. Przed koncertem dyrek-
tor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień wręczył na-
szym partnerom upominkowe torby ze strzelińskimi gadżetami.

JO

Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień 
wręczył naszym partnerom gadżety

 Na scenie wystąpili także uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie

Żywiołowy występ dali najmłodsi uczniowie Widzów porwał do zabawy Grzegorz Markocki

Koncert przyciągnął liczną publiczność

Talenty zaprezentowali uczniowie PSP nr 3  w Strzelinie

DZIAŁO  SIĘ! nadało niekonwencjonalne uży-
cie pestek i  ziaren.  Na kolej-
nych warsztatach mogły znów 
zabłysnąć inwencją i zręcznością 
rąk, wykonując oryginalne maski 
karnawałowe i niebanalną laurkę 
walentynkową, przy nietypowym 
wykorzystaniu materiałów.  Na-
stępną okazją do odkrywania nie-
konwencjonalnych zastosowań 
zwykłych przedmiotów  było 
wykonywanie puchatego kota... 
z papierowych talerzyków, waty 
i innych zaskakujących tworzyw.  
Po takim wstępie dzieci były już 
dobrze przygotowane do warsz-
tatów ceramicznych pod pro-
fesjonalnym okiem artystki 
– Wiktorii Borowiec. Kolejne 
spotkanie dało okazję do roz-
szerzenia ekspresji także na sfe-

rę teatralną. Uczestnicy mieli za 
zadanie przygotować koncep-
cyjnie krótkie przedstawienia 
kukiełkowe i zrealizować do nich 
scenografię.  Obok zajęć rozwi-
jających kreatywność były też 
przyjemności kulinarne, do któ-
rych okazję dała tradycja „tłuste-
go czwartku”. Delektowanie się 
kalorycznymi pączkami zostało 
zrównoważone intensywnością 
ćwiczeń pod fachowym okiem 
instruktorki Marii Horodyskiej.  
Można powiedzieć, że zadba-
liśmy o to, aby ferie spędzone 
w bibliotece przyniosły wielora-
kie pożytki. Wierzymy, że po tej 
dawce atrakcji dzieciaki ochoczo 
wrócą do szkolnej codzienności, 
no i czytania książek, oczywiście!

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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Pod koniec stycznia w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Białym Kościele święto 
obchodzili seniorzy.  W sali 
sportowej spotkały się trzy 
pokolenia - dzieci, rodzice 
i dziadkowie, by święto-
wać Dzień Babci i Dziad-
ka. Spotkanie uświetniły 
występy dzieci z klasy II 
i III. Uczniowie przedsta-
wili współczesną wersję ba-
śni pt. „Królewna Śnieżka 
i 7 krasnoludków”. Całość 
profesjonalnie poprowadzi-
li Kuba Tomaszewski z kla-
sy VI, Antek Tomaszewski 
z klasy III i Janek Jaśkowiec 
z klasy II. Po występach 
dzieci na scenie pojawili się 
artyści Stowarzyszenia Se-
niorów „Słoneczna Droga" 
w Białym Kościele. W ich 
wykonaniu przybyli usły-
szeli trzy popularne pieśni 
biesiadne. Na koniec prze-

Zabawa i dobry humor
Początek roku to czas balów karna-

wałowych. W Przedszkolu Miejskim 
„Kolorowa Kraina” dzieci bawiły się 
ubrane w kolorowe stroje. Wszyst-
kie grupy solidnie przygotowały się 
do tego wyjątkowego dnia. Bale kar-
nawałowe odbyły się również m.in. 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Strze-
linie oraz Szkole Podstawowej nr 5 
w Strzelinie. Wszędzie uczestnikom 
zabaw dopisywał dobry humor.

RED

CZYTANIE PRZEZ  SŁUCHANIE
Wiadomo, w kontakcie z książką wzrok odgrywa kluczową rolę. Nie oznacza 
to jednak, że osoby niewidome czy słabowidzące są pozbawione możliwo-
ści korzystania z  walorów poznawczych oraz niezwykłego świata przeżyć 
i wrażeń,jakich dostarczają teksty literackie. 

Strzelińska placówka, udostępniając zbiory książki mówionej i tej tradycyjnej, ale 
z dużą czcionką, stara się zaspokoić potrzeby tej grupy czytelników. Ostatnio, po za-
inicjowaniu współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix”, nasze możliwości w tym wzglę-
dzie znacznie wzrosły. „Larix”, czyli  założone w 2003 roku Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym, dostrzegając konieczność likwidowania różnych barier 
dostępu - także do dóbr kultury - zaangażowało się w promocję czytelnictwa wśród 
osób z dysfunkcją wzroku z wykorzystaniem nowoczesnego standardu cyfrowego. 
W ramach tego projektu, opartego na współpracy z zainteresowanymi  bibliotekami, 
do których dołączyła również nasza placówka, otrzymaliśmy do nieodpłatnego użyt-
kowania specjalistyczny odtwarzacz (tzw. czytak) oraz kod dostępu do bazy katalogo-
wej. Dzięki temu nasi niedowidzący czytelnicy już teraz będą mogli korzystać z ponad 

dwóch tysięcy książek pol-
skich i zagranicznych auto-
rów w wersji  dźwiękowej, 
a zasób ten będzie stale 
powiększany. Są to naj-
wybitniejsze dzieła litera-
tury polskiej i światowej. 
Dominują powieści,  ale 
amatorzy reportaży, ksią-
żek historycznych czy  
popularnonaukowych tak-
że znajdą coś dla siebie. 
Zachęcamy do bezpłat-
nego skorzystania  z tej 
oferty, przypominając, 
że jest ona kierowana wy-
łącznie do osób niewido-
mych i słabowidzących. 
Z doświadczenia wiemy, 
że pewna grupa naszych 
czytelników poszukuje 
takich nośników tekstów, 
które są na miarę ich słab-
nącego z wiekiem wzroku. 
Ta propozycja jest dla Was!  
Zapraszamy do biblioteki. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie
W Przedszkolu Miejskim „Kolorowa Kraina” podczas zabawy dopisywał dobry humor

Bal karnawałowy odbył się także w PSP nr 5 w Strzelinie

Każdy uczestnik balu karnawałowego w PSP nr 4 w Strzelinie zabdał o odpowiedni strój

Świętowali z seniorami 
BIAŁY KOŚCIÓŁ mówienie wygłosili dyrek-

tor Halina Drozdalska oraz 
sekretarz gminy Kazimierz 
Nahajło. Podziękowali ar-
tystom za piękny występ 
i złożyli życzenia wszystkim 
seniorom. Po artystycznych 
wrażeniach goście i młodzi 
artyści skorzystali ze słod-
kiego poczęstunku.

Obchody 
z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 
obchodzono 
również w in-
nych placów-
kach oświato-
wych. W PSP nr 
4 w Strzelinie 
dzieci podczas 
zajęć plastycz-
no-technicz-
nych tworzyły 
laurki, słodkie 
serduszka, kolo-
rowe bukieciki 
i kalendarze 

ozdobne z portretami swoich 
babć i dziadków. Obchody 
tego święta zorganizowano 
także w PSP nr 5 w Strze-
linie. Uczniowie z klasy 3c 
pod opieką Grażyny Mak 
przygotowali wspaniałą uro-
czystość. Goście mogli po-
dziwiać pociechy w różnych 

formach artystycznych. Pięk-
ną uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka przygotowa-
no w Przedszkolu Miejskim 
„Kolorowa Kraina”, a także 
w Niepublicznym Przed-
szkolu Językowym „Micha-
łek”, gdzie dzieci recytowały 
wierszyki, zaprezentowały 
wzruszające przedstawienie 
i wręczyły seniorom własno-
ręcznie wykonane laurki. 

Jakub Olejnik

W Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Michałek” dzieci m.in. recytowały wierszyki dla 
swoich babć i dziadków

W „Czwórce” uczniowie tworzyli laurki, słodkie serduszka, kolorowe bukieci-
ki i kalendarze ozdobneUczniowie ze szkoły w Białym Kościele przedstawili współczesną wersję baśni pt. „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”
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Luca Krzysztofczyk i Piotr 
Nitkowski ze Strzelina wzięli 
udział w grze Azja Express 
organizowanej przez firmę 
Ekspedycja Express. Pod 
koniec stycznia wylecieli 
do Azji, a dokładnie Tajlan-
dii. Lot z przesiadkami trwał 
blisko 20 godzin i przebiegł 
bez problemów. Zasady gry 
były podobne do programów 
telewizyjnych Azja Express 
i Agent. Pary przez dziesięć 
dni musiały wykonać kilka-
dziesiąt różnych zadań, za 
które zdobywały „ekspe-
dycyjne” pieniądze. W grze 
wzięło udział siedem par 
z różnych części Polski. Gra 
rozpoczęła się w Bangko-
ku. – Wyścig ruszył nie-
pozornie, bo spotkaniem 
w Parku Lumpini, gdzie 
otrzymaliśmy tajskie nu-
mery telefonów, aplikacje, 
na których pojawiały się 
mapki itp. – zaczyna Luca 
Krzysztofczyk. Po omówie-
niu zasad gry przez organi-
zatorów uczestnicy usłyszeli 
pierwsze zadanie. Otrzyma-
li dwanaście zdjęć różnych 
miejsc w Bangkoku, które 
musieli odszukać, a na do-
wód tego, że je odnaleźli wy-
konać fotografie. – Wszyst-
kie punkty znajdowały się 
w Chinatown (dzielnicy 
Bangkoku), o czym na po-
czątku nie wiedzieliśmy. 
Po drodze pytaliśmy ludzi 
o to czy poznają miejsca 
ze zdjęć – przyznaje Piotr 
Nitkowski. Co ciekawe, 
w trakcie, gdy uczestnicy 
próbowali odszukać miejsc, 
miasto na moment zamar-
ło. Okazało się, że Tajowie 
minutą ciszy oddają hołd 
zmarłemu królowi. – Nie 
wiedzieliśmy co się dzie-
je. Wszyscy stanęli nieru-
chomo, a my zdębieliśmy. 
Na początku myśleliśmy, 
że to jest jakiś element gry, 
ale po chwili zorientowali-
śmy się, że Tajowie oddają 
w ten sposób hołd – mówi 
Luca Krzysztofczyk. Osta-
tecznie strzelinianom udało 
się odszukać 8 z 12 miejsc. 

Najbardziej 
śmierdzący 
owoc świata

Choć pierwsze zadanie 
nie było bardzo wymaga-
jące to z każdym kolejnym 
organizatorzy podnosili po-
przeczkę. - Każdego dnia 
mieliśmy do wykonania 
cztery zadania (łatwe, 
średnie, zaawansowane 
i ekstremalne). Dodatko-
wo otrzymywaliśmy pole-

Przeżyli przygodę, 
jakiej się 
nie spodziewali Zapamiętają to do końca życia

Dziesięć dni w Tajlandii, nocleg na stacji benzynowej, jedzenie najbardziej śmierdzącego owocu świata, kilkadziesiąt 
bardzo wyczerpujących konkurencji, zatrzymanie przez policję, wizyta w domu publicznym – to tylko mały fragment 
przeżyć Lucy Krzysztofczyka i Piotra Nitkowskiego, którzy wzięli udział w ekspedycji Azja Express.
cenia w kopertach 
– zaznacza Krzysz-
tofczyk. Łącznie 
na uczestników 
przez 9 dni wyścigu 
czekało ponad 60 
różnych konkuren-
cji. Jednym z zadań 
było zjedzenie ka-
raluchów w zamian 
za zdobycie „ekspe-
dycyjnych” pienię-
dzy. – Bez więk-
szych problemów 
wykonaliśmy to 
zadanie – mówi 
Piotr Nitkowski. 
Uczestnicy gorzej 
przeżyli kolejną 
kulinarną „próbę”. Musie-
li zjeść Durian, czyli naj-
bardziej śmierdzący owoc 
świata. – To było bardzo 
trudne, gdyż owoc śmier-
dział padliną i woń była 
bardzo odrzucająca – 
przyznaje Krzysztofczyk. 
– Nie bez powodu sprze-
daje się go w osobnych 
halach, zabrania wnosze-
nia na lotniska i do in-
nych publicznych miejsc 
– dodaje. Aby zniwelować 
nieco nieprzyjemny zapach 
Piotr przed spróbowaniem 
śmierdzącego owocu wpadł 
na pomysł posmarowania 
zdobytą liomonką nosa 
i ust. To okazało się dobrym 
rozwiązaniem. Piotr i Luca 
poradzili sobie z zadaniem, 
choć nie wszystkim uczest-
nikom to się udało. Wśród 
kilkudziesięciu konkurencji 
znalazły się również wytrzy-
małościowe. – Musieliśmy 
wejść na górę świątyni, 
do której prowadziło bli-
sko 400 schodów, a wokół 
przechadzały się dzikie 
małpy. Na zewnątrz było 
gorąco, bo temperatury 
wahały się w granicach 
30ºC. Dodatkowo mieliśmy 
na sobie plecaki z naszymi 
rzeczami. Droga na górę 
wycieńczyła nas, ale dotar-
liśmy na miejsce jako dru-
ga para. Pomyliliśmy się 
jednak w liczeniu schodów 
i spadliśmy na trzecią po-
zycję – wspominają. 

Każdego dnia uczestnicy 
nie tylko wykonywali zadania. 
Musieli również sami dotrzeć 
do wskazanych miejsc. - 
Na początku dystanse nie 
były duże, bo 30-40 km, 
ale z czasem zwiększały 
się. Najwięcej do pokona-

nia mieliśmy ponad 350 
km – opowiada Krzysztof-
czyk. Najczęściej podróż 
była możliwa dzięki złapaniu 
stopa. Strzelinianie weszli 
w sojusz z inną parą uczest-
ników (Ewa i Ola) i wspierali 
się na trasie jeżdżąc razem. – 
Złapanie stopa w Tajlandii 
było bardzo proste. Działo 
się tak dlatego, że Tajowie 
wyznają zasadę „karmy”, 
czyli uważają, że jeśli ko-
muś pomogą to dobro 
do nich wróci. Dodatkowo 
wierzą, że jeśli pomogą eu-
ropejczykowi to szczęście 
uśmiechnie się do nich 
ze zdwojoną siłą – opowia-
da Krzysztofczyk. – Często 
bywało, że tylko wystawia-
liśmy rękę, a od razu ktoś 

się zatrzymywał – zaznacza. 
Z łapaniem stopa wiążą się 
dwie ciekawe historie, które 
przeżyli uczestnicy. – Zabra-
ło nas dwóch policjantów, 
którzy byli ubrani po cywi-
lu, a wyglądali jak hipisi. 
Mieliśmy dojechać wtedy 
do miejsca oddalonego 
o kilkaset kilometrów. Po-
licjanci podróżowali dużo 
bliżej, więc w pewnym 
momencie zatrzymali się 
na stacji i próbowali sami 
zorganizować nam kolej-
ny transport. Gdy to się 
nie udało, zaoferowali, 
że zawiozą nas na miejsce 
– opowiada Krzysztofczyk. 
Za każdym razem uczestnicy 
spotykali się z niezwykłą życz-
liwością mieszkańców. – Oni 

wielbią europej-
czyków do tego 
stopnia, że robią 
sobie z nimi zdję-
cia na pamiątkę. 
Zdarzyło nam 
się, że złapali-
śmy na stopa 
auto, które pro-
wadziła kobieta. 
Po przejechaniu 
dosłownie kilku-
set metrów zatrzy-
mała się i powie-
działa, że musi 
wrócić do domu. 
Po chwili, gdy wy-
siedliśmy z auta, 
zbiegła się spora 

grupa mieszkańców, któ-
rzy chcieli z nami zrobić 
sobie zdjęcie. Poczuli-
śmy się jak małpy w zoo. 
Kobieta ostatecznie nie 
wróciła, więc musieliśmy 
szukać innego transportu 
– mówi Krzysztofczyk.

Sporym wyzwaniem dla 
uczestników był również 
nocleg. Organizatorzy za-
pewnili go wyłącznie w dniu 
przylotu i finału imprezy. 
W pozostałe dni zawodnicy 
musieli radzić sobie sami. – 
Najczęściej nocowaliśmy 
w hostelach, ale kilka razy 
mieliśmy podbramkową 
sytuację. Musieliśmy spę-
dzić noc na stacji benzy-
nowej, gdyż nie udało nam 
się złapać stopa na auto-
stradzie. Byliśmy wtedy 
bardzo zmęczeni i zdoło-
wani – podkreślają. Innym 
razem strzelinianie nocowa-
li na plaży. – Choć wydaje 
się to przyjemne to wcale 
takie nie było. Przeszka-
dzało nie tylko twarde 

podłoże, ale również to, 
że w Tajlandii w środku 
nocy prężnie tętni życie. 
Wrażenie było takie jakby-
śmy leżeli w środku miasta 
w samo południe – przy-
znaje Nitkowski. 

Prostytutka, policja 
i szczęście

W czasie wyścigu uczestni-
cy mieli również kilka zabaw-
nych sytuacji. Jedno z zadań 
polegało na przebraniu się 
za przeciwną płeć i dostaniu 
do wyznaczonego miejsca 
w takim stroju. – Toleran-
cja w Tajlandii jest bardzo 
duża. Nikt nawet nie zwra-
cał na nas uwagi. Zaofero-
wani wykonaniem zadania 

Najczęściej uczestnicy podróżowali stopem

po chwili sami zapomnie-
liśmy, że jesteśmy przebra-
ni – opowiadają. Podczas innej 
konkurencji Lucę zatrzymała 
policja. – Zostałem wyle-
gitymowany, bo biegałem 
po terenie nocnego targu 
i wzbudziłem zaniepokoje-
nie – opowiada. Ciekawostką 
było również to, że uczestnicy 
musieli odwiedzić dom pu-
bliczny. – Jedna z prostytutek 
miała dla nas kopertę z za-
daniem. Nie wiedzieliśmy 
jak ma na imię, znaliśmy 
tylko jej numer. Musieli-
śmy ją odszukać i odebrać 
przesyłkę. Dom publiczny 
był kilkukondygnacyjny. 
Znalezienie jednej z kobiet 
w takim miejscu było nie-
łatwym zadaniem – prze-
konuje Nitkowski. Inną za-
bawną sytuację przeżył Luca 
Krzysztofczyk, którego po-
mylono z ważną osobistością. 
– Miałem na sobie ponczo 
i nie wiedziałem, że może 
to wywołać takie skojarze-
nie. W pewnym momencie 
podbiegł do mnie Taj, który 
zaczął się kłaniać i zapa-
lił przede mną kadzidło. 
Dopiero od organizatora 
dowiedziałem się, że mój 
strój mógł go zmylić i po-
myślał, że jestem z królew-
skiej rodziny – wspomina 
Krzysztofczyk. 

Podczas finałowego dnia 
zadaniem uczestników było 
rozwiązać łamigłówkę, a tak-
że pokazać ustalone pozycje 
jogi. Z pierwszym zadaniem 
strzelinianie poradzili sobie 
dobrze, w drugim popełnili 
błędy. Zawodnicy zdobywa-
li „ekspedycyjne pieniądze” 
każdego dnia. Po ich zsumo-
waniu przed wielkim finałem 
wyłoniono trzy pary z naj-
większymi kwotami. Niestety, 
wśród nich zabrakło Piotra 
i Luci. Ostatecznie skończy-
li wyścig na piątym miejscu. 
Różnice między parami były 
jednak niewielkie i do końca 
ważyły się losy uczestników. 
– Przeżyliśmy przygodę ży-
cia, którą nie byłoby w sta-
nie zapewnić nam żadne 
biuro podróży. Bywały bar-
dzo trudne i wyczerpujące 
momenty, ale zapamięta-
my ten wyścig do końca 
życia – przekonują. Jedno-
cześnie zapewniają, że to nie 
jest ich ostatnia ekspedycja.

Jakub Olejnik
Foto organizator: Ekspedycja Express 

Piotr Nitkowski (z lewej) i Luca Krzysztofczyk wzięli udział w ekspedycji Azja Express
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Sukcesy strzelińskich 
zawodników

W styczniu 
zawodnicy sekcji 
tenisa stołowego 
TKS Granit Strze-
lin wzięli udział 
w kilku zawo-
dach.  W pierwszy 
weekend nowego 
roku podczas II 
Grand Prix Polski 
Żaków Krzysztof  
Wnęk zajął miejsca 
w przedziale 5-8 
przegrywając zaciętą 
walkę o półfinał. 
Tydzień później 
w Wołowie rozegra-
no II Wojewódzki 
Turniej Klasyfika-
cyjny w kategorii 
skrzatek (rocznik 
2011 i młodsi). 
Strzeliński klub 
reprezentowała Julia 
Zalewska, która uplasowała się na 5 miejscu. 

- Julia robi postępy z treningu na trening. Jest bardzo 
dobrze przygotowana ogólnorozwojowo i ma pingpon-
gowe geny, gdyż jej babcia i mama grały na wysokim 
poziomie – mówi trener  Filip Muszyński. W ostatni week-
end stycznia podczas II Turnieju Wojewódzkiego Juniorów 
w Brzegu Dolnym strzeliński klub reprezentowali: Krzysz-
tof  Wnęk 9, Przemek Wiśniewski 17, Kamil Matusiewicz 
25, Szymon Jurek 29 (zwyciężył „turniej pocieszenie”), Ja-
kub Sachajdak 31 (debiut), Filip Szumny 37. Co ważne zwy-
cięzcą turnieju został zawodnik TKS Granit Strzelin Kac-
per Głazowski. Nasz zawodnik zwyciężając zapewnił sobie 

prawo startu w Grand Prix Polski Juniorów 
w Luboniu. Tam, na początku lutego, 
Kacper był jednym z dwóch reprezentan-
tów Dolnego Śląska, którzy brali udział 
w turnieju głównym. Trafił na mocną gru-
pę w pierwszej fazie zawodów. Niestety, 
nie udało mu się awansować do turnie-
ju głównego. Ostatecznie zajął 49 miej-
sce. - Pomimo że był to turniej wyż-
szej kategorii wiekowej (Kacper jest 
kadetem - red.) liczyliśmy na lepszy 
występ naszego zawodnika – zaznacza 
trener. Obecnie Kacper przygotowuje się 
do Grand Prix Polski kadetów. Turniej 
odbędzie się w ostatni weekend ferii w Ja-
rosławiu (podkarpackie).

RED

Krzysztof Wnęk zajął miejsca w przedziale 5-8

Po reaktywacji kilka lat 
temu Rajdu Strzelca impreza 
szybko zyskała popularność. 
W organizację oprócz pomy-
słodawcy Jarosława Pawlika 
włączyło się Stowarzyszenie 
Walim Rajdowy. Zawodnicy 
ścigali się na placach (m.in. 
za dworcem PKP w Strzeli-
nie). Potencjał naszych tere-
nów skłonił stowarzyszenie 
do zorganizowania nowe-
go rajdu samochodowego, 
a do współorganizacji za-
proszono Jarosława Pawlika. 
Tym razem impreza będzie 
zaliczała się do Rajdowego 
Pucharu Sudetów. Zawody 
Darvit Strzelińska Wiosna 
rozegrane zostaną w sobo-
tę i niedzielę, 21-22 marca. 
Zasady udziału w nich będą 
nieco inne. Rajd jest prze-
znaczony dla amatorów, 
ale mogą w nim wystarto-
wać wyłącznie specjalnie 
przygotowane samochody 
posiadające klatki bezpie-
czeństwa, fotele kubełkowe. 
Pozostałe wymogi są stan-
dardowe, tzn: kierowca musi 
posiadać prawo jazdy kat. 
B, pilot natomiast jedynie 
ukończone 16 lat. Obowiąz-
kiem każdej załogi jest po-
siadanie kasków. Rajdówka 
musi mieć ważny przegląd 
oraz ubezpieczenie OC. 
Ponadto w samochodzie 
powinna znaleźć się aptecz-
ka i trójkąt. Przed startem 
(w sobotę, 21 marca) każ-
dy samochód dodatkowo 
przejdzie badanie technicz-
ne, które zostanie prze-
prowadzone w Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelinie 
(technikum - red.). 

Załogi będą rywalizowały 
w kilku klasach, w zależno-
ści od pojemności silnika sa-
mochodu. Trasę wytyczono 
po drogach na terenie po-
wiatu strzelińskiego. Czasy 
będą mierzone elektronicz-
nie. - Nie mogę ujawniać 
szczegółów, gdyż chcemy 
uniknąć nielegalnego za-
poznania zawodników 
z trasą odcinków – zaczy-
na Jarosław Pawlik. - Mogę 
zdradzić jedynie, że zało-
gi będą jeździć po trasach 
w gminie Kondratowice 
i Przeworno – dodaje. Biu-
ro rajdu będzie zlokalizowa-
ne w Strzelińskim Ośrodku 

 Jarosław Pawlik jest współorganizatorem rajdu samochodowego Darvit Strzelińska Wiosna

Darvit Strzelińska Wiosna – wyścig, którego trasa będzie liczyć niecałe 40 km

Rajd samochodowy po drogach powiatu
Szykuje się nowa rajdowa impreza. Pod koniec marca na terenie powiatu strzelińskiego ro-
zegrana zostanie II eliminacja Rajdowego Samochodowego Pucharu Sudetów. Załogi będą 
ścigać się po drogach, a trasa ma liczyć blisko 40 km. 

Kultury, natomiast oficjal-
ne rozpoczęcie i zakończe-
nie imprezy odbędzie się 
na strzelińskim Rynku. - 
Pierwszego dnia załogi 
oprócz kwestii formalnych 
(rejestracja, badanie tech-
niczne) będą miały do po-
konania tzw. prolog (jazda 
poprzedzająca etap wyści-
gu). Jego trasę o długości 
2,8 km zawodnicy pokona-
ją dwukrotnie – zaznacza. 
Drugiego dnia przewidziano 
dwa odcinki specjalne (4,5 
km i 6,1 km), które załogi 
będą przejeżdżać trzykrotnie. 
Z uwagi na to, że trasa rajdu 
będzie przebiegać po dro-
gach publicznych ważne 
jest odpowiednie zabezpie-
czenie imprezy. - Na pro-
stych fragmentach, gdzie 
kierowcy mogliby osią-
gać zbyt duże prędkości 
ustawione będą szykany, 
aby nieco „zwolnić” trasę 
rajdu. Na wszystkich od-
cinkach nad bezpieczeń-
stwem będą czuwać po-
licjanci, strażacy, a także 
osoby ze strony organiza-
tora. Przy zabezpieczeniu 
tras pomagać będą rów-
nież więźniowie – podkre-
śla. Warto dodać, że dla ki-
biców będą wyznaczane tzw. 
strefy, w których będą mogli 
bezpiecznie oglądać poczyna-
nia rajdowców. - Już dzisiaj 

proszę wszystkich o wy-
rozumiałość i słuchanie 
poleceń. Ważne, abyśmy 
wszyscy zadbali o bezpie-
czeństwo – zaznacza Paw-
lik. W czasie wyścigu odcinki 
dróg, na których będzie prze-
biegała trasa zostaną czasowo 
wyłączone z ruchu. 

Zapisy do rajdu prowadzo-
ne są na stronie internetowej 
www.walimskiehoryzonty.pl. 

Wpisowe kosztuje 500 zł.

Współorganizator podkreśla, 
jednocześnie, że Rajd Strzelca 
zaplanowany jest w tym roku 
po wakacjach (prawdopodob-
nie we wrześniu). 

Jakub Olejnik
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Grasz na  jakimś instrumencie? A może 
śpiewasz? Czas pokazać swoje umiejęt-
ności i  zacząć występować publicznie. 
Może Ci w  tym pomóc zgłoszenie się 
na przesłuchanie… 

Strzeliński Ośrodek Kultury ogłasza przesłucha-
nie do powstającego zespołu muzycznego, które 
odbędzie się w środę, 11 marca w siedzibie ośrodka 
od godziny 18:30 do 20:00. Przesłuchania będzie 
prowadził pracownik SOK Jakub Statkiewicz. – 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy grają 
na jakimś instrumencie lub śpiewają i chcieliby 
pracować w zespole – zaczyna Jakub Statkiewicz. 
– Chcemy, aby powstała przy naszym ośrodku 
kapela, która będzie występować na różnych 
scenach, nie tylko w Strzelinie, ale także w są-
siednich miastach – przyznaje. Przesłuchanie jest 
skierowane do osób, które pierwsze kroki z mu-
zyką mają już za sobą. – Nikogo nie będziemy 
skreślać. Niektórzy, choć nie mają zbyt dużych 
umiejętności pod wpływem zespołu i swojego 
zaangażowania są w stanie szybko je nadrobić. 
Zamysł jest jednak taki, aby zespół dość szybko 
zaczął występować, więc jego członkowie nie 
mogą uczyć się od podstaw pracy z instrumen-
tem lub głosem – zaznacza Statkiewicz. Przedział 
wiekowy dotyczy osób między 12 a 20 rokiem ży-
cia, jednak nie będzie on decydujący przy wyborze 
członków. Udział w przesłuchaniu jest bezpłatny. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem te-
lefonu 661 695 094.

JO 

Poszukiwania 
instrumentalistów 

i wokalistów

POWSTAJE 
zespół 
MUZYCZNY 


