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Państwa do Biblioteki. 
Przyjmujemy 

w zwyczajowych porach:
poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek – 
10:00-18:00

środa – 10:00-16:00
w soboty nieczynne

Jednocześnie informujemy, 
że – jak co roku -  
ogłaszamy „Maj 

łagodności”, 
a  zatem zadłużeni 

czytelnicy, 
którzy oddadzą

od 5.05 do 25.05. 2020 r. 
wypożyczone u nas 

i przetrzymane ponad 
dopuszczony termin zbiory 

 unikną płacenia 
przewidzianych 

w regulaminie kar  
za zwłokę. 

Targowisko otwarte

Nowe stawki za wodę i ścieki 
Od czerwca czekają nas niewielkie zmiany w opłatach za wodę i ścieki. Przy-

pominamy,  że  taryfy  zostały  uchwalone  na  36 miesięcy  od  czerwca  2018  r. 
do 31 maja 2021 r.

Kobieta na czele 
strzelińskiej policji

Po przejściu na emeryturę komendanta strzelińskiej policji 
mł.insp Łukasza Strożka na jego miejsce powołano podinsp. 
Alicję Zabłocką. Policjantka służyła do tej pory w pionie kry-
minalnym w  Świdnicy. W wywiadzie  z  „Nowinami  Strzeliń-
skimi”opowiada m.in. o swojej karierze zawodowej, ciężkich 
sprawach, z którymi przyszło się jej zmierzyć, a także planach 
pracy strzelińskiej jednostki.

DEZYNFEKUJĄ MIASTO I SOŁECTWA
6 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji przekazała strzelińska cukrownia gminie Strzelin. Pracownicy Centrum 

Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie sukcesywnie odkażają miasto i wioski. Narzędziem do walki 
z epidemią są również zamontowane w kilku miejscach w mieście stacjonarne pojemniki. 

Wsparcie dla 
działkowców
Pięć  rodzinnych  ogro-

dów  działkowych  skorzy-
sta w  tym roku ze wsparcia 
gminy  Strzelin  i  zrealizuje 
ważne  i  potrzebne  przed-
sięwzięcia. Wszystkie otrzy-
mają na  ten cel po 5  tys. zł 
dofinansowania.

Urząd częściowo otwarty dla klientów

Kierownik Centrum Usług Komunalnych i Technicznych 
w  Strzelinie  Ryszard  Piestrak  razem  z  włodarzami  gmi-
ny Dorotą  Pawnuk  i Mariuszem Kunyszem  zdecydowali 
z handlującymi otworzyć targowisko w większym zakresie. 
Handlować można teraz już nie tylko artykułami rolnymi, 
ale także tekstyliami, chemią i innymi produktami.

Na stanowisko Komendanta Powiatowe-
go Policji w Strzelinie powołano podinsp. 
Alicję Zabłocką

Tak ma wyglądać strzeliński ratusz

Strzeliński ratusz ma kosztować 
ok. 20 milionów złotych

Kończy się procedura przetargowa na  odbudowę strzelińskiego 
ratusza. Inwestor - spółka Strzeliński Ratusz wybrał już najkorzyst-
niejszą ofertę, ale jeden z oferentów skorzystał z prawa do wniesie-
nia odwołania. Rozpatrzy je Krajowa Izba Odwoławcza. 
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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 
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Przepisy  wprowadzo-
ne  przez  rząd  w  związku 
z  walką  z  pandemią  mocno 
ograniczyły  działanie  targo-
wisk  miejskich.  Początkowo 
strzelińskie  targowisko  było 
zamknięte. Następnie zezwo-
lono  na  handel  produktami 
pochodzącymi  z  gospodar-
stwa  rolnego,  a  mieszkańcy 
mogli  korzystać  wyłącznie 
z  jednego  wejścia  od  strony 
cmentarza.  Kierownik  Cen-
trum  Usług  Komunalnych 
i  Technicznych  w  Strzeli-
nie  Ryszard  Piestrak  razem 
z włodarzami  gminy Dorotą 
Pawnuk  i  Mariuszem  Kuny-
szem  zdecydowali  z  handlu-
jącymi  otworzyć  targowisko 
w większym zakresie. Od piąt-
ku,  6 maja  osoby mogą  han-
dlować  nie  tylko  artykułami 
rolnymi, ale także tekstyliami, 
chemią i  innymi produktami. 
- Choć otworzyliśmy targo-
wisko to nadal obowiązują 
szczególne środki ostroż-
ności –  zaczyna  kierownik 
CUKiT  Ryszard  Piestrak.  - 
Na handlujących spoczywa 
obowiązek dezynfekcji, za-
chowania odstępu itp. Po-
dobnie jeśli chodzi o osoby, 

Na handlujących spoczywa m.in. obowiązek zachowania odległości między stanowiskami

Choć targowisko miejskie jest otwarte to na jego terenie obowiązują szczególne środki ostrożności

Maksymalnie będzie można otrzymać do 25 tys. zł 

Dofinansowanie do wymiany pieców 
 

Gmina Strzelin, wraz z  siedmioma innymi sa-
morządami podpisała umowę na dofinansowa-
nie ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na  wymianę starych, nieefektywnych 
źródeł ogrzewania, na  nowe, niskoemisyjne. 
Liderem projektu została gmina Domaniów. 

Od maja  uruchomiono  punktu  konsultacyjny  dla mieszkańców 
gminy Strzelin, gdzie każdy zainteresowany uzyska  informacje nie-
zbędne do złożenia wniosku i skorzystania z dofinansowania. W ślad 
za tym, prawdopodobnie od czerwca powinien rozpocząć się nabór 
wniosków. Termin naboru będzie zależał od aktualnej sytuacji epi-
demicznej i zostanie podany na stronie internetowej www.strzelin.pl, 
profilu facebookowym Strzelin dla środowiska oraz gmina Strzelin. 
O  dofinansowanie  ubiegać  mogą  się  osoby  fizyczne-  wła-

ściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,  jak  i  jed-
norodzinnej.  Wielkość  dofinansowania  będzie  wynosić  85% 
kosztów poniesionych, maksymalnie do 25 000 zł. Od skali 
wnioskowanego  dofinansowania  uzależnione  jest  uzyskanie 
punktów  w  rankingu.  Im  mniejsza  wnioskowana  kwota,  tym 
więcej punktów w jednej z pozycji  rankingu. Przed złożeniem 
wniosku  konieczne  będzie  wykonanie  uproszczonego  audytu 
energetycznego budynku jednorodzinnego czy mieszkania oraz 
uzyskanie niezbędnych zgód/pozwoleń na wykonanie prac, o ile 
takie  będą  wymagane.  Warunkiem  niezbędnym  do  uzyskania 
dofinansowania  jest  wymiana  starego,  nieefektywnego  źródła 
ogrzewania  (na  paliwo  stałe)  na  nowe,  wykorzystujące  odna-
wialne źródła energii,  energię elektryczną  (również z  instalacji 
fotowoltaicznej)  lub gaz. Przy braku dostępu do sieci gazowej 
dopuszczalne  są  kotły  na  pelet  lub  wykonanie  zewnętrznego 
zbiorki na gaz. Dofinansowaniem nie będą objęte jakiekolwiek 
kotły opalane ekogroszkiem. Wszelkie prace montażowe, zaku-
py materiałów  i  inne  niezbędne wydatki  będzie można  pono-
sić dopiero do podpisaniu umowy o dofinansowanie. Jedynym 
wydatkiem finansowym, możliwym do realizacji przed podpisa-
niem umowy, jest wykonanie audytu energetycznego. Szczegó-
łowych informacji można uzyskać pod nr tel. 71 39 21 971 
wew. 115 lub kom. 607 444 160 i 885 995 331.
Kryteria  i  zakres punktów  rankingowych dla poszczególnych 

rodzajów  zadań  przedstawione  będą  na  stronie  www.strzelin.pl 
w zakładce mieszkaniec - Ochrona Środowiska.

RED

Przemoc w rodzinie często idzie w parze z nałogiem alkoholowym. Jeśli jesteśmy ofiarą przemocy lub widzimy takie sytuacje w najbliż-
szym otoczeniu to warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy potrzebującym pomogą w trudnych i traumatycznych chwilach. 
W obecnej sytuacji pandemii, powodującej przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenie kontaktów społecznych sprzyja 

rozwojowi spożycia alkoholu, który z kolei powoduje wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny. Informujemy 
państwa o placówkach, które udzielają profesjonalnego wsparcia 
osobom potrzebującym pomocy dla członków rodzin z proble-
mem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie:

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu
Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
• 71 793 85 64, 696998926
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
• 71 39 20 577
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”  (bezpłatne połączenie,  całodobowa pomoc 
osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy 
oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposo-
bów przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
• 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy
• 22 666 28 50 - telefoniczny dyżur prawników
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Pamiętajmy, iż alkohol obniża odporność organizmu i może zwięk-

szyć  ryzyko  zakażenia  oraz  ostrzejszego  przebiegu  choroby  CO-
VID-19!

RED

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy - zadzwoń!

Handel przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności 

Targowisko otwarte
Kierownik Centrum 
Usług Komunalnych 
i Technicznych w Strze-
linie Ryszard Piestrak 
razem z włodarzami 
gminy Dorotą Pawnuk 
i Mariuszem Kunyszem 
zdecydowali z handlu-
jącymi otworzyć tar-
gowisko w większym 
zakresie. Handlować 
można teraz już nie 
tylko artykułami rol-
nymi, ale także teksty-
liami, chemią i innymi 
produktami.

które odwiedzają targowi-
sko (zachowanie 2-metro-
wej odległości). Kupujący 
mają obowiązek przeby-
wania na terenie targowi-
ska maskach. Przy jednym 
stanowisku może być mak-
symalnie do 4 klientów. 
Nasi pracownicy wspólnie 
ze strażnikami miejskimi 
i policjantami będą zwra-
cać na to szczególną uwa-
gę – podkreśla. Warto zazna-
czyć, że przed każdym z wejść 
na  targowisko  zamontowane 
zostały  dezynfekatory,  z  któ-
rych powinien korzystać każ-
dy odwiedzający.  Podkreślmy, 
że handel obywa się wyłącznie 
na  terenie  targowiska. Na  ra-
zie nie jest możliwe wznowie-

nie  handlu  wokół  aquaparku 
tzw.  starociami.  Przypomnij-
my,  że  targowisko  w  Strzeli-

nie  działa  we  wtorki  i  piątki 
od godziny 6:00 do 14:00. 

JO
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Pracownicy  Centrum 
Usług  Komunalnych 
i  Technicznych  w  Strze-
linie  cyklicznie  dezynfe-
kują  miejsca  publiczne 
na  terenie  gminy  Strzelin. 
To  podstawowe  narzędzie 
walki  z  niebezpiecznym 
koronawirusem.  - Używa-
my do tego opryskiwaczy 
ręcznych oraz spalinowe-
go, który mieści w sobie 
kilkaset litrów płynu – 
zaczyna  kierownik  CUKiT 
Ryszard Piestrak.  - Miasto 
odkażamy z podziałem 

Pojemniki z płynem do odkażania rąk CUKiT 
zamontował w kilku miejscach w mieście

Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie sukcesywnie odkażają miasto

Kończy się procedura 
przetargowa na od-
budowę strzelińskie-
go ratusza. Inwestor 
- spółka Strzeliński 
Ratusz wybrał już 
najkorzystniejszą 
ofertę, ale jeden 
z oferentów skorzy-
stał z prawa do wnie-
sienia odwołania. 
Rozpatrzy je Krajowa 
Izba Odwoławcza. 

Po długiej i bardzo wnikli-
wej  analizie  wybrano  ofer-
tę  konsorcjum  dwóch  firm, 
w  której  liderem  jest  przed-
siębiorstwo  Usługi  Remon-
towo  –  Budowlane  „Ciepły 
Dom”  Dariusza  Pożuczka 
a  członkiem  konsorcjum  - 
Przedsiębiorstwo  Produk-
cyjno  Handlowo  Usługowe 
MERKURY z Prudnika. Fir-

Tak ma wyglądać strzeliński ratusz

6 chętnych firm

Nowy węzeł 
przesiadkowy 
Sześć  przedsiębiorstw 

złożyło  oferty  w  gminnym 
przetargu  na  wykonanie  wę-
zła  przesiadkowego  Strzeliń-
skiej  Komunikacji  Publicz-
nej.  Obecnie  weryfikowane 
są  oferty  a  najniższą  kwotę 
zaproponowała lokalna firma 
Globistic z Pęcza, która chce 
wykonać inwestycję za ponad 
437  tys.  zł. Najdroższą ofer-
tę oszacowano na ponad 677 
tys.  zł. Wszyscy  oferenci  za-
proponowali  jednakowy,  60- 
miesięczny okres gwarancji.
Przypomnijmy,  że  wę-

zeł  przesiadkowy  powstanie 
na terenie obecnej pętli auto-
busowej  a  wykonawca  musi 
sfinalizować zadanie do końca 
września 2020 r. W ramach tej 
gminnej  inwestycji  powstanie 
sześć  stanowisk  postojowych 
dla minibusów i dwa stanowi-
ska dla autobusów rejsowych. 
Będą  również  wykonane 
perony  dla  pasażerów,  bitu-
miczna  jezdnia  manewrowa, 
wjazd  i wyjazd z węzła prze-
siadkowego  oraz  ciąg  pieszy. 
Wykonawca  przebuduje  też 
system  odwodnienia  oraz 
opracuje  projekty  organizacji 
ruchu. Pojazdy będą wjeżdżać 
na  teren  węzła  od  ul.  Bolka 
I  Świdnickiego  a  wyjazd  za-
planowano od  strony dworca 
kolejowego  (teren  obecnej 
drogi  pożarowej).  Dodajmy, 
że z węzła będą też korzystać 
pojazdy  innych  operatorów 
(m.in. PKS).

RED

Wybrali wykonawcę, ale jest odwołanie

Strzeliński ratusz ma kosztować 
ok. 20 milionów złotych

ma z Karnkowa w ostatnich 
latach realizowała na naszym 
terenie sporo większych inwe-
stycji  takich  jak m.in.  termo-
modernizacje: zaplecza base-
nu miejskiego, hali sportowej 
na ul. Staromiejskiej oraz Pu-
blicznej  Szkoły Podstawowej 
nr  3  w  Strzelinie.  Całkiem 
niedawno  przedsiębiorstwo 
z sąsiedniej gminy Przeworno 
wykonało dla Stowarzyszenia 
św.  Celestyna  w  Mikoszo-
wie  przebudowę  i  adaptację 
budynku  gospodarczego 
na  potrzeby  terapii  i  eduka-
cji  osób  niepełnosprawnych. 
Wspomniane konsorcjum za-
proponowało w przetargu na 
odbudowę  ratusza  najniższą 
cenę  19.905.775.45  zł  oraz 
60-miesięczną  gwarancję  i  rę-
kojmię  na  wykonane  roboty. 
Jednak  zastrzeżenia  dotyczą-
ce  wybranej  przez  inwestora 
oferty zgłosiła już wrocławska 
firma AKBiK, która za realiza-
cję  inwestycji  zaproponowała 

kwotę    19  980 000  zł.  Już 
w  dniu  zamknięcia  wyda-
nia naszej gazety do spółki 
Strzeliński Ratusz wpłynęła 
informacja o tym, że firma 
AKBiK złożyła odwołanie 
i sprawą zajmie się Krajowa 
Izba Odwoławcza. To nie-
wątpliwie  wpłynie  m.in. 
na odsunięcie w czasie ter-
minu  podpisania  umowy 
i rozpoczęcia prac. O osta-
tecznym  rozstrzygnięciu 
oczywiście  poinformuje-
my  na  naszym  profilu  FB 
i w kolejnym wydaniu No-
win Strzelińskich. 
Dodajmy,  że  przetarg 

na budowę ratusza cieszył 
się  dużym  zainteresowaniem 
o  czym  świadczy  nie  tylko 
10  złożonych  ofert,  ale  też 
setki  pytań,  które  wpłynęły 
do  spółki  Strzeliński Ratusz. 
Rozpiętość  ofert  była  na-
prawdę  spora.  Oferta  wyce-
niona  najwyżej  była  od  niej 
o ponad 7 milionów złotych 

droższa. Wykonawca ma zre-
alizować  inwestycję  do  30 
września 2022 roku. 
Odbudowany ratusz będzie 

pełnił  funkcję  administracyj-
ną. Zostanie tam przeniesiony 
obecny magistrat. Wielkością 
i  formą ratusz będzie nawią-
zywał  do  budynku  z  poł. 
XVI  wieku  a  dokumentację 

projektową  sporządziła wro-
cławska Autorska Pracownia 
arch. Macieja Małachowicza. 
Oczywiście wnętrze budynku 
ma  być  nowoczesne,  przyja-
zne dla klientów  i pracowni-
ków.  Obiekt  będzie  też  do-
stosowany  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych.

RED

Walka z COVID-19 DEZYNFEKUJĄ MIASTO I SOŁECTWA
6 tysięcy litrów płynu 
do dezynfekcji prze-
kazała strzelińska 
cukrownia gminie 
Strzelin. Pracowni-
cy Centrum Usług 
Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie 
sukcesywnie odka-
żają miasto i wioski. 
Narzędziem do walki 
z epidemią są rów-
nież zamontowane 
w kilku miejscach 
w mieście stacjonar-
ne pojemniki. 

na dwa etapy. Codziennie 
dezynfekujemy najbar-
dziej wrażliwe miejsca, 
jak np. ławki w parku, 
dworzec autobusowy, 
obiekty Strzelińskiej Ko-
munikacji Publicznej, 
Rynek itp. Natomiast 
raz w tygodniu odkaża-
my kompleksowo całe 
miasto. Raz na tydzień 
jeździmy również do so-
łectw –  dodaje.  Do  walki 
z wirusem pracownicy  sto-

sują  środki  dezynfekujące 
Virkon  S  oraz  Higienizer, 
którego  zapas  podarował 
gminie  Strzelin  Südzuc-
ker  Polska  S.A.  Zakład 
Produkcyjny  „Cukrownia 
Strzelin”. W ten sposób na-
sza  cukrownia włączyła  się 
do  walki  z  koronawirusem 
i  przyczynia  się  do  popra-
wy  bezpieczeństwa  miesz-
kańców  miasta  i  gminy 
Strzelin.  - Otrzymaliśmy 
aż 6 tysięcy litrów płynu, 

który oparty jest na roz-
tworze wody utlenionej. 
Tygodniowo do odkaże-
nia zużywamy od 600-
800 litrów płynu, więc 
wystarczy go na ok. 7-8 
tygodni. Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni cukrowni, 
gdyż jest to dla nas bar-
dzo cenne wsparcie – za-
znacza Piestrak.  
Kolejnym  narzędziem 

do  walki  z  epidemią  co-
ronawirusa  COVID-19 

są  pojemniki  z  płynem 
do  odkażania  rąk.  CUKiT 
zamontował  takie  urządze-
nia na ul. Kościuszki - przy 
skrzyżowaniu  z  ul.  Pocz-
tową,  dworcu  Strzelińskiej 
Komunikacji  Publicznej 
i  ul.  Książąt  Brzeskich  - 
przy skrzyżowaniu z ul. Św. 
Floriana.  Stacjonarne  po-
jemniki mieszczą w sobie 5 
litrów  płynu.  Sukcesywnie 
są uzupełniane. - Zachęca-
my mieszkańców do ko-

rzystania z tych urzą-
dzeń. Aby odkazić dłonie 
wystarczy nacisnąć nogą 
przycisk umieszczony 
w dolnej części urządze-
nia – podkreśla  kierownik 
CUKiT.

Jakub Olejnik
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Pod koniec kwietnia zakończono renowację kanałów kanaliza-
cji  sanitarnej w Strzelinie. Przypomnijmy, że zadanie  realizował 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie w ramach umowy 
z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Renowacja obejmowała ponad 3 km i do-
tyczyła ulic: Grota Roweckiego, Staromiejska, Zielna, Ogrodowa, 
Słowackiego. Roboty, metodą bezwykopową przy pomocy ręka-
wa  utwardzonego  żywicami  poliestrowymi  lub  epoksydowymi 
wykonywała  firma Tech-Kan  z Oławy.  - Utwardzona wykła-
dzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia 
i wypełnia ubytki kanału – tłumaczy prezes ZWiK Stani-
sław Klimaszewski. Łączny koszt robót wyniósł nieco ponad 2 
mln zł, z czego 1,6 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - Przeprowadzona re-
nowacja kanalizacji wraz z naprawą studni i przykanalików pozwoli uszczelnić system kanalizacji w Strzelinie – prze-
konuje Klimaszewski. 

JO

 Renowację kanałów prowadzono m.in. na ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie

Dobiega  końca  rewitaliza-
cja  wschodniej  pierzei  strze-
lińskiego Rynku, a inwestycja 
ma się zakończyć do 29 maja 
2020  r.  W  ostatnich  dniach 
wykonano  m.in.  nasadzenia 
drzewek  i  krzewów. Pracow-
nicy  firmy  WASBUD  posa-
dzili  już m.in.  tawuły, berbe-

Na pierzei posadzono już wiele roślin

Niedawno na ulicy Energetyków w Strzelinie  rozpoczęły 
się prace związane z jej przebudową. Kierowcom przypomi-
namy, że w związku z tą gminną inwestycją zmieniła się or-
ganizacja ruchu. Wprowadzono tam ruch jednokierunkowy. 
W ul. Energetyków wjeżdżamy od ul. Dzierżoniowskiej i wy-
jeżdżamy na ul. Borowską. To ważna informacja szczególnie 
dla  roztargnionych  lub  jeżdżących „na pamięć” kierowców. 
Oczywiście służby będą reagować na naruszenie przepisów 
a  nieostrożni  kierujący,  którzy  będą  jeździć  „po  staremu” 
muszą się liczyć z mandatem.
Do końca września 2020 r. firma ZURB z Borowa ma wy-

konać kluczowe elementy inwestycji – bitumiczną nawierzch-
nię  jezdni oraz chodnik z kostki betonowej a cała  inwesty-
cja ma się zakończyć na początku stycznia 2021 r. Obecnie 
z terenu budowy systematycznie znikają potężne żelbetowe 
płyty, które od wielu  lat były prawdziwym koszmarem kie-
rowców.  Są tam również prowadzone prace ziemne. Warto 
przypomnieć,  że  gminie  Strzelin  udało  się  zawrzeć  bardzo 
korzystną współpracę z firmą Konkret z Galowic, której zo-
staną przekazane zdemontowane płyty. W rozliczeniu firma 
dostarczy  na  teren  budowy  fabrycznie  nową  kostkę  beto-
nową,  z której powstanie  cały  chodnik. Dodajmy,  że w  ra-
mach umowy firma rozbierze i wywiezie płyty we własnym 
zakresie. Takie  rozwiązanie przyniosło naszej  gminie  spore 
oszczędności, bo koszt rozbiórki płyt, wynikający z wyceny 
kosztorysowej  oszacowano  na  ok.  170.000  zł.  Żelbetowe 
płyty z ul. Energetyków dostaną tym samym „drugie życie” 
i będą wykorzystywane przy innych inwestycjach do budowy 
tymczasowych dróg.
Przebudowa  ul.  Energetyków  ma  kosztować  strzeliński 

samorząd ponad 1,6 mln zł, a ogromnym wsparciem finan-
sowym wykazały się firmy działające przy ul. Energetyków, 
które  postanowiły  partycypować w  kosztach  tej  inwestycji. 
TECE Industrial zobowiązała się uczestniczyć w nakładach 
finansowych w kwocie 577  tys.  zł,  a udział Multilayer Pipe 
Company wyniesie 290 tys. zł. 

RED

Z ulicy Energetyków systematycznie znikają potężne betonowe płyty

Zakończył się remont ulicy Marii Konop-
nickiej w Strzelinie, a niedawno tę gminną 
inwestycję skontrolowała burmistrz Do-
rota Pawnuk. Szefowa gminy Strzelin oraz 
naczelnik wydziału odpowiedzialnego za 
gminne inwestycje - Jan Maćkała obejrzeli 
m.in. nową nawierzchnię jezdni oraz wynie-
sione przejście dla pieszych, które wykona-
no przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Prusa 
i ul. Zofii Nałkowskiej. Przejście zmusi 
kierowców do ograniczenia prędkości a tym 
samym poprawi bezpieczeństwo pieszych. 
Przypomnijmy, że inwestycję zrealizowało 
dla gminy Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo - Mostowych z Brzegu a strzeliński 
magistrat pozyskał na ten cel dofinansowa-
nie z budżetu państwa.

RED

Na ul. Konopnickiej równo i bezpieczniej

 Przedstawiciele magistratu sprawdzili m.in. postępy prac przy budowie wyniesionego przejścia dla pieszych

Inwestycję dofinansowały 
lokalne przedsiębiorstwa

Na Energetyków jeździmy 
jednokierunkowo 

Oświetlą kolejne miejsca
W  kwietniu  gmina  Strzelin  ogłosiła  przetarg  na  „Budowę 

oświetlenia  drogowego w 2020  roku na  terenie miasta  i  gmi-
ny  Strzelin”.  Zamówienie  obejmie  następujące  miejscowości: 
Strzelin  (ul.  Łozińskiego,  Kochanowskiego,  Zapolskiej,  Nał-
kowskiej,  Żeromskiego) Dankowice, Gęsiniec,  Biały Kościół, 
Gębczyce. Wykonanie zadań planowane jest do września. Prze-
targ cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło 16 ofert. 
Wykonawca jeszcze nie został wybrany. Obecnie weryfikowane 
są dokumentacje złożone przez oferentów.

RED

Remont obejmował 
ponad 3 km ZAKOŃCZONO RENOWACJĘ KANALIZACJI

Na wschodniej pierzei już zielono

Prace na finiszu

rysy,  derenie,  rododendrony 
oraz  śliwowiśnie. Oczywiście 
wcześniej  zadbano  o  przy-
gotowanie  odpowiedniego, 
żyznego  gruntu.  Rośliny  bę-
dzie  otaczać  kamienna  kora. 
Przypomnijmy,  że w  ramach  
rewitalizacji  wschodnia  pie-
rzeja naszego Rynku przeszła 
ogromną  metamorfozę.  Wy-

konano  tam  m.in.  kamienną 
nawierzchnią  ciągów  pie-
szych z kostki oraz płyt. Gra-
nit zastąpił stare i mocno już 
sfatygowane betonowe płyty. 
Z  pierzei  zniknęła  też  więk-
szość  drzew  oraz  kamienny 
murek a w ramach inwestycji 
przebudowano  także  oświe-
tlenie. Dodajmy, że na sfinan-

sowanie  tego  zadania  gmina 
otrzyma  dofinansowanie 
z  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Wojewódz-
twa  Dolnośląskiego  na  lata 
2014-2020 w wysokości 85% 
kosztów  kwalifikowalnych. 
Wartość realizowanych robót 
budowlanych to ponad 2 mln 
75 tys. zł. 
Przypomnijmy,  że  wcze-

śniej  strzeliński  samorząd 
zrewitalizował  południową 
pierzeję,  a  na  nową  zabudo-
wę    wciąż  czeka  północna 
pierzeja, która jest własnością 
prywatnej firmy. 

RED
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Zakład  Wodociągów 
i  Kanalizacji  w  Strzeli-
nie  w  związku  z  epidemią 
koronawirusa  wstrzymał 
do końca maja wyjścia inka-
sentów w celu odczytu wo-
domierzy  na  terenie  miasta 
i gminy Strzelin. Wyjątkiem 
są  tylko  te  posesje,  w  któ-
rych  wodomierze  są  zain-
stalowane  w  studzienkach 
wodomierzowych. Wielkość 
zużycia wody  jest od marca 
ustalona na podstawie śred-
niego  zużycia  z  ostatnich 
3-miesięcy.  Taka  sytuacja 
trwa od marca.  - Zachęca-
my mieszkańców, odbior-
ców usług, do podawania 
odczytów wodomierzy 
przez telefon, za pomocą 
SMS-a lub drogą mailową 
zgodnie z comiesięcznym 
harmonogramem odczy-
tów (okresem rozliczenio-

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Stanisław Klimaszewski informuje o zmianach w cenniku opłat za wodę i ścieki

Kończy  się  gminna  in-
westycja,  w  ramach  której 
powstała  świetlica  w  Go-
ścięcicach.  Trwają  czynności 
odbiorowe  a mieszkańcy  so-
łectwa  już  nie  mogą  się  do-
czekać, kiedy będą mogli sko-
rzystać z tego nowoczesnego 
i  funkcjonalnego  budynku. 
Oczywiście w pełnym zakre-
sie będzie to możliwe dopie-
ro wtedy, kiedy zmniejszy się 
zagrożenie epidemiologiczne.
Przypomnijmy,  że  w  bu-

dynku jest duża sala z komin-

Świetlica w Gościęcicach prawie gotowa

Odczyty wodomierzy przez telefon, 
mailowo lub przez SMS Nowe stawki za wodę i ścieki 

Od  czerwca czekają nas niewielkie zmiany 
w opłatach za wodę i ścieki. Przypominamy, 
że  taryfy zostały uchwalone na  36 miesięcy 
od czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r.

wym) – mówi prezes ZWiK 
Stanisław  Klimaszewski.  - 
Okres rozliczeniowy oraz 
dane inkasenta, który 
obsługuje państwa rejon 
można odczytać z fak-
tury - dodaje.  Optymalnie 
odczyty  należy  podawać 
w  terminie  od  3  dni  przed  
planowanym  wystawieniem 
faktury.  Jeśli  w  poprzed-
nim okresie rozliczeniowym 
wystawiono  fakturę  np.  20 
kwietnia  to  planowana  data 
wystawienia faktury w maju 
to  20,  a więc  od  17 można 
podawać odczyt.

INKASENCI:
Olga Olej-Barszczowska 

tel. 506 071 192
Zofia Gdula 

tel. 506 105 406
Tadeusz Osostowicz 

tel. 506 105 405

Justyna Seretna-Agaciak 
tel. 512 020 274

Pracownicy stacjonarni:
- 71/79 629 07 lub e-mail: 
cygal@zwikstrzelin.pl
- 71/79 629 08 lub e-mail: 

bieniek@zwikstrzelin.pl
Zakład  Wodociągów 

i  Kanalizacji  w  Strzelinie 
jednocześnie  informuje, 
że od  czerwca  2020  r.  zmie-
niają się opłaty za wodę i ście-

ki  na  terenie  gminy  Strzelin. 
Przypominamy, że  taryfy zo-
stały  uchwalone  na  36  mie-
sięcy  tj.  od  czerwca  2018 
r.  do  31  maja  2021  r.  Ceny 
zostały  uchwalone  jako  kro-

czące  ze  zmianą  co  12 
miesięcy.  - W praktyce 
oznacza to, że od 1 
czerwca do 31 maja 
2021 r. wchodzimy 
w ostatnią trzecią fazę 
obowiązywania do-
tychczasowych  taryf  
tj. od 24 do 36 miesią-
ca ich obowiązywania 
– informuje Klimaszew-
ski.  Mieszkańcy  jednak 
nie  muszą  się  obawiać 
skutków  zmiany.  Cena 
ścieków dla gospodarstw 
domowych  nie  zmie-
ni  się,  natomiast  cena 
wody  wzrośnie  nie-
znacznie. Aktualna wy-
nosi 4,07 zł/m3 brutto, 
zaś od 1 czerwca będzie 
to 4,15 zł/m3. Za ście-
ki  cena  pozostaje  bez 
zmian  i  wynosi  10,14 
zł  (w  kwocie  wliczona 
jest  złotówka  dopłaty 

za  m3,  którą  stosuje  gmina 
Strzelin). Łącznie mieszkań-
cy  zapłacą więc  14,29  zł  za 
m3 (woda i ścieki).

RED

Świetlica jak malowana

Mieszkańcy już nie mogą się doczekać 
GOŚCIĘCICE kiem  przeznaczona  na  orga-

nizację  spotkań  i  wydarzeń. 
W  świetlicy  zlokalizowano 
ponadto: zaplecze kuchenne, 
sanitariaty  oraz  pomieszcze-
nie  gospodarcze.  Dodajmy, 
że  całkowita  powierzchnia 
obiektu  to  około  170  m2, 
a powierzchnia tarasu wynosi 
około  50  m2.  Inwestycję  za 
780 tys. zł zrealizowała w cy-
klu  dwuletnim  strzelińska 
firma AVIT, a nasz samorząd 
pozyskał  na  ten  cel  ponad 
350  tys.  zł  dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na  lata 2014-

2020.  Zagospodarowaniem 
terenu przy  świetlicy  (m.in. 
budową parkingu i odcinka 
drogi  z  kostki  betonowej 
oraz  zielenią)  zajęła  się  fir-
ma  AS-BUD  z  Wawrzęcic, 
a remont krótkiego odcinka 
bitumicznej  drogi  dojazdo-
wej  wykonał,  za  ponad  33 
tys.  zł  Zakład  Usług  Bu-
dowlanych,  Drogowych 
i  Projektowych  Ryszarda 
Kędziora.  Środki  na  wypo-
sażenie  świetlicy  pochodzą 
m.in. z funduszu sołeckiego 
Gościęcic.

RED
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Zgodnie z  zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Strze-
lin z  21 kwietnia w  sprawie or-
ganizacji pracy Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie w związku 
z  ryzykiem rozprzestrzeniania 
się choroby COVID – 19, w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego wprowa-
dza się zmiany dotyczące ob-
sługi interesantów.
Zgodnie z nowym zarządzeniem, dopuszcza 

się w sytuacjach niezbędnych osobiste stawien-
nictwo w USC tj.

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka, jeżeli 
wiąże się to z potrzebą uznania ojcostwa.
2. Zgłoszenie zgonu.
3. Podpisanie dokumentów do zawarcia 
małżeństwa.
W  pozostałych  sprawach  nie  wymagających 

osobistego  stawiennictwa,  zaleca  się do korzy-
stania z elektronicznych form kontaktu, tj.:
1. za pośrednictwem platformy e-PUAP,
2. poczty elektronicznej - USC@strzelin.pl.
3.  korespondencji  pocztowej  -  Urząd  Stanu 

Cywilnego, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.
Za każdym razem należy wskazać na jaki ad-

res dokument ma zostać przesłany.
Nr konta na jaki należy wpłacać opłaty za od-

pisy aktów stanu cywilnego:
63 9588 0004 0000 7780 2000 0050

1. Odpis aktu – skrócony – 22,00 zł.
2. Odpis aktu – zupełny – 33,00 zł.
3. Odpis aktu – wielojęzyczny – 22,00 zł.

Na stronie strzelin.pl w zakładce pn. 
„Urząd Stanu Cywilnego w Strzelinie. Za-
sady działania podczas pandemii” jest do-
stępny wniosek o wydanie odpisów w ak-
tywnym pliku PDF. 

RED

Tegoroczne  obchody 
Święta  Konstytucji  3  Maja 
ze względu na  sytuację  epi-
demiczną  miały symbolicz-
ny  wymiar.  W  kościele  pw. 
Podwyższenia  Krzyża  św. 
w Strzelinie odbyła się msza 
patriotyczna,  a  burmistrz 
Dorota  Pawnuk wraz  z  de-Pod pomnikiem pojawiła się m.in. delegacja lokalnego samorządu

Kameralnie, bez przemarszu i akademii...

Skromnie jak nigdy
legacją  naszego  samorządu 
złożyła  kwiaty  pod  Pomni-
kiem  Żołnierza  Polskiego. 
Podczas  uroczystości  bra-
kowało wielu osób i pięknej 
oprawy, jaką normalnie two-
rzą:  Strzelińska  Orkiestra 
Dęta,  delegacje  harcerskie, 
poczty  sztandarowe  służb 

mundurowych,  szkół  oraz 
wszystkie pozostałe organi-
zacje  i mieszkańcy. Podczas 
krótkiej  oficjalnej  przemo-
wy  burmistrz  Dorota  Paw-
nuk  podziękowała  wszyst-
kim  za  przybycie,  a  także 
wspominała  Śp.  Majora 
Józefa  Oleksiewicza,  który 
w  ubiegłych  latach  często 
brał  udział  w  obchodach 
tego ważnego państwowego 
święta.

RED

USC w Strzelinie - 

ZASADY 
DZIAŁANIA 
PODCZAS 
PANDEMII
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Publiczny  Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w  Strze-
linie  pomimo  sytuacji  związanej  z  pandemią  realizuje  swoje 
zadania. Przychodnia wprowadziła obostrzenia w kontaktach 
z pacjentami. – Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
pracują, ale w nieco inny sposób – zaczyna dyrektor strze-
lińskiej przychodni Norbert Raba. – W większości prowadzą 
teleporady (od poniedziałku do piątku w godz. 11-13 pod 
numerem telefonu 71 758 24 57). Ustalają indywidualnie 
z pacjentami przebieg leczenia. Wystawiają również e-re-
cepty, skierowania. Jeżeli po diagnozie wstępnej lekarz 
stwierdzi, że pacjent wymaga wizyty to jest on przyjmo-
wany w  przychodni –  dodaje.  Specjaliści  natomiast  (m.in. 
kardiolog,  ginekolog,  pulmonolog,  urolog  itp.)  dostępni 
są  co  najmniej  raz  w  tygodniu  i  przyjmują  pilne  przypadki. 
Wizyty w PZLA są prowadzone przy zachowaniu wszelkich 
możliwych  środków  ostrożności.  Obecnie  przychodnia  ma 
otwarte  dwa wejścia  (dla  dorosłych  i  dzieci). Najmłodsi  pa-
cjenci  z  rodzicami  korzystają  z  wejścia  bocznego  (dawniej 
była  tam  apteka).  Pełnoletni  natomiast  wchodzą  do  przy-
chodni od strony parkingu. Do budynku pacjenci wpuszczani 
są po dwie osoby, na tzw. zakładkę –  jeden pacjent znajduje 
się w gabinecie  lekarskim, drugi  jest w poczekalni.  - Każda 
osoba przy wejściu jest badana pod kątem temperatury 
ciała. Dodatkowo przechodzi wstępną dezynfekcję – 
przekonuje Norbert  Raba.  Podkreśla  jednocześnie,  że  przy-
chodnia używa dobrej  jakości płynów dezynfekujących  i  nie 
ogranicza się przy ich zużyciu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni 
gminie Strzelin, która wsparła nas i przekazała dużą ilość 
płynów, masek, kombinezonów, fartuchów. Dzięki temu 
do połowy maja mamy zabezpieczone w tym zakresie 
potrzeby. Dostępność tych rzeczy jest jednak w tym mo-
mencie bardzo ograniczona, dlatego jeśli ktoś chciałby 
nas wesprzeć w tym zakresie to będzie to dla nas ogrom-
na pomoc – podkreśla. 

Przychodnia  realizuje  również  usługę  wizyt  domowych. 
W ciągu tygodnia lekarze i pielęgniarki środowiskowe wyjeż-
dżają do około 20 osób. Aby móc z tego skorzystać pacjenci 
muszą skontaktować się z rejestracją pod numerem telefonu 
71 392 12 56 lub 71 793 85 60. - W trakcie rozmowy wery-
fikujemy czy wizyta domowa jest niezbędna. Rzadko się 
zdarza, abyśmy odmawiali – zaznacza Raba. 

Od końca kwietnia przychodnia wspomaga także strzeliński 
sanepid  w wykonywaniu  wymazów  osób  będących  na  kwa-
rantannie. - Dzięki pomocy gminy Strzelin udało nam się 
wynająć ambulans. Kierowca razem z ratownikiem jeż-
dżą do pacjentów wskazanych przez sanepid i wykonują 
wymazy pod kątem COVID-19. Próbki trafiają do labo-
ratorium, wyniki natomiast spływają do strzelińskiego 
sanepidu – tłumaczy Norbert Raba. 

RED

Strzelińska przychodnia wspomaga strzeliński sanepid w wykonywaniu wymazów

Działalność przychodni w trudnym czasie Przyjęcia, 
ambulans 
i wymazy 

W czasie pan-
demii korona-
wirusa jedną 
z najbardziej 
narażonych 

na zakażenie 
branż jest służ-
ba medyczna. 
Sprawdziliśmy 

jak wygląda 
praca 

w strzelińskiej 
przychodni…
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Komendantem Powia-
towym Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelinie 
został Pan dwa miesiące 
temu. Wcześniej przez 
dwa lata pełnił Pan 
funkcję zastępcy w naszej 
jednostce. Czy ten awans 
jest dla Pana dużym wy-
zwaniem?
-  Po  dwóch  miesiącach 

od  powołania  odnoszę  wra-
żenie,  że  spokojnie  przesze-
dłem  z  jednego  etapu  ścież-
ki  zawodowej  do  kolejnego. 
Duża zasługa w tym mojego 
poprzednika,  który  dawał 
mi  dużą  swobodę  działania 
i jednocześnie obarczał mnie 
proporcjonalnie  odpowie-
dzialnością  za  duży  zakres 
pracy  komendy,  gdy  byłem 
jego  zastępcą.  Stąd  też  mia-
łem  okazję,  aby  przygoto-
wać  się  do  obecnej  funkcji. 
Mam  świadomość,  że  obec-
nie  ta  odpowiedzialność 
jest  większa.  Duża  zasługa 
w  sprawnym przejściu  z  roli 
zastępcy  do  funkcji  komen-
danta leży również po stronie 
załogi  komendy.  Odczuwam 
wsparcie  i  zaangażowanie 
ze strony zespołu.

Strzelińska jednostka 
jest Panu dobrze znana 
z uwagi na kilkuletnią pra-
cę. Z jakimi największymi 
problemami boryka się 
strzelińska straż? A jakie 
są jej atuty?
-  Strzelińska  komenda 

jest  dobrze  przygotowana 
do  wykonywania  swoich  za-
dań, zarówno pod względem 
„materiału  ludzkiego”  jak 
i  wyposażenia.  Mamy  do-
brze  wyszkoloną,  relatywnie 
młodą  kadrę.  Sukcesywnie, 
w  miarę  posiadanych  możli-
wości,  w  poprzednich  latach 
wymieniano  wyeksploato-
wany  sprzęt  na  nowy  oraz 
modernizowano obiekty. Za-
dania  odbywały  się  z  udzia-
łem  budżetu  centralnego, 
ale  również  z  dużym wspar-
ciem  lokalnych  samorządów 
i  inicjatyw.  A  to  świadczy 
o  pozytywnym  postrzeganiu 
naszej  formacji  na  zewnątrz. 
To  potwierdza,  że  w  powie-
cie  strzelińskim,  w  miastach 
i  gminach  naszego  powiatu, 
dostrzegana  jest  potrzeba 
zapewnienia  bezpieczeństwa 

Nowym komendantem strzelińskiej jednostki straży został st. kpt. Michał Pięta

Priorytetem utrzymanie gotowości Wymiana 
kierownictwa 

w straży

Od niedawna Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzelinie kieruje st. 
kpt. Michał Pięta. Z nowym komendantem 
rozmawialiśmy m.in. sposobie kierowania 
jednostką, planach na jej rozwój, a także 
o zakupie nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego.

mieszkańcom.  To  wielki  ka-
pitał,  a  ja  zamierzam  konty-
nuować  kierunki  poprzedni-
ków.  Tym  bardziej  że  sprzęt 
ciągle  się  zużywa,  musi  być 
stale  wymieniany.  Aktualnie 
priorytetem jest zakup nowe-
go  średniego  samochodu  ra-
towniczo-gaśniczego z  funk-
cją ograniczania stref  skażeń. 
Dotychczas  eksploatowany 
pojazd  służy  w  strzelińskiej 
jednostce  już  19  lat  i mimo, 
że jest wciąż sprawny, to nie-
wątpliwie zasłużył na wymia-
nę.  Dalszych  modernizacji 
wymagają  również  obiekty 
komendy co przy ograniczo-
nym  budżecie  będzie  proce-
sem długofalowym.

Na jakie aspekty/dzia-
łania jako komendant 
będzie Pan kładł szczegól-
ny nacisk? Przed jakimi 
wyzwaniami stoi strzeliń-
ska komenda?
-  Priorytetem  w  naszych 

działaniach  jest  utrzymanie 
gotowości  operacyjnej  po-
zwalającej  na  błyskawiczne 
podejmowanie  skutecznych 
interwencji.  Tego  oczeku-
je od nas  społeczeństwo  i  ja 
od  podwładnych.  Wyjeżdża-
my do  zdarzeń w  czasie  po-
niżej  1  minuty  od  momen-
tu  zaalarmowania.  To  jest 
produkt  finalny,  ale  na  tak 
sprawny  wyjazd  strażaków 
do zdarzeń składa  się  szereg 
„niewidzialnych”  procesów, 

które  realizują  poszczególne 
komórki  komendy. W moim 
odczuciu  podstawą  jest  tutaj 
praca  zespołowa,  zaangażo-
wanie  wszystkich  strażaków 
i  pracowników  cywilnych 
komendy, a także utrzymanie 
wysokiego  poziomu  mobili-
zacji załogi.
Za  istotny  element  uwa-

żam również rolę Państwowej 
Straży  Pożarnej  we  wzmac-
nianiu  krajowego  systemu  ra-
towniczo  –  gaśniczego w po-
wiecie.  System oparty na PSP 
oraz  ochotniczych  strażach 
pożarnych  stanowi  znaczny 
zasób  ratowniczy,  szczególnie 
istotny  w  okresach  o  zwięk-
szonej  ilości  zdarzeń. Nie  za-
pominam również o roli OSP 
spoza  Krajowym  Systemem 
Ratowniczo-Gaśniczym,  nale-
ży jednak pamiętać że jednost-
ki włączone do systemu łatwiej 
mogą uzyskiwać dofinansowa-
nie z budżetu państwa.
Obecnie 8 na 16 OSP z te-

renu  powiatu  funkcjonuje 
w  ramach  KSRG.  Inicjuję 
działania które mają na celu 
zwiększenie  ilości  OSP 
w KSRG. Mam nadzieję,  że  
już  w  2020  r.,  uda  się  włą-
czyć  do  sytemu  9  jednost-
kę,  tj. OSP w Jutrzynie, gm. 
Wiązów. 
W  kolejnych  latach  warto 

zadbać  o  możliwość  uatrak-
cyjnienia sposobu w jaki reali-
zujemy prewencję społeczną, 
kierowaną w głównej mierze 

do  najmłodszych.  Na  tere-
nie  województwa  powstają 
od  kilku  lat  sale  edukacyjne 
dla  dzieci, w  których wspól-
nie  z  nauczycielami  miej-
scowych  szkół,  realizowane 
są  lekcje  z  szeroko  rozumia-
nych  zagadnień  bezpieczeń-
stwa.  W  tym  roku  projekt 
pod  nazwą  „Mały  Strażak” 
zrealizowała komenda w Mi-
liczu. Myślę, że w tym aspek-
cie, to dobry przykład do na-
śladowania.

Zmiana na funkcji 
komendanta zbiegła się 
z procedurą zakupu nowe-
go wozu strażackiego dla 
strzelińskiej jednostki. Czy 
został ogłoszony przetarg 
i kiedy samochód będzie 
na stanie jednostki? 
- Zakup  nowego  pojazdu 

z uwagi na wysoki koszt, ok. 
860 tys. zł, musi być współ-
finansowany  z wielu  źródeł 
(Dolnośląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego,  Komendy 
Głównej  PSP,  WFOŚiGW, 
ale  również  lokalnych  sa-
morządów, w tym starostwa 
oraz  wszystkich  gmin  na-
szego  powiatu).  Ze  strony 
UMiG  Strzelin  otrzymali-
śmy niemałą dotację 80 tys. 
zł.
Zakup  jest  pilotowany 

przez Komendę Wojewódz-
ką PSP we Wrocławiu i tam 
jest przygotowywane postę-
powanie przetargowe,  dla  6 
takich  samochodów  z  tere-
nu  województwa.  Przetarg 
zostanie  najprawdopodob-
niej  ogłoszony  niebawem, 
jeszcze  w  maju.  Pewne 
utrudnienia  w  realizacji  za-
dania wynikają z ograniczeń 
jakie niesie ze sobą epidemia 
koronawirusa,  ale  jestem 
dobrej  myśli.  Zakładam, 
że przed końcem bieżącego 
roku samochód znajdzie się 
w naszym garażu.
Nie  sposób  przecenić 

znaczenia  średniego  samo-
chodu  ratowniczo-gaśni-
czego  dla  funkcjonowania 
jednostki.  Takie  samocho-
dy  uczestniczą  praktycznie 
w każdej  interwencji obsłu-
giwanej  przez  PSP.  Dzieje 
się tak dlatego, że z założe-
nia są to pojazdy uniwersal-
ne, tzw. pierwszowyjazdowe. 
Ich  walory  taktyczno-tech-
niczne umożliwiają zabranie 
na  pokład  zastępu  straża-
ków,  sporego  zapasu  wody 
oraz  różnorodnego  sprzę-
tu.  Nie  będzie  przesadą 
jeśli  stwierdzę  że  ochrona 
przeciwpożarowa  w  Polsce 
opiera  się  na  tych  właśnie 
samochodach, stanowią one 

podstawę  naszej  mobilno-
ści.

Jak wygląda praca 
strażaków w czasie 
pandemii? Czy strażacy 
prowadzą jakieś dodatko-
we działania w związku 
z sytuacją?
-  Epidemia  COVID-19 

wpłynęła na wszystkie aspek-
ty  naszego  życia,  również 
na  funkcjonowanie  straży 
pożarnej.  Bardzo  poważnie 
podchodzimy  do  tego  za-
gadnienia.  Przede wszystkim 
zgodnie  z  wytycznymi  GIS 
MSWiA  wprowadziliśmy 
reżim  sanitarny  w  jednost-
ce,  a  także  stan  podwyższo-
nej  gotowości  operacyjnej, 
co  najprościej  ujmując  prze-
jawia  się  czasową  zmianą 
systemu  pełnienia  służby 
oraz wieloma obostrzeniami. 
Przede  wszystkim  pracuje-
my  rotacyjnie  w  ściśle  okre-
ślonych  składach,  które  nie 
stykają  się  ze  sobą,  pion  ad-
ministracyjny, w miarę możli-
wości, realizuje swoje zadania 
pracując zdalnie. Dezynfeku-
jemy pomieszczenia, pojazdy 
i sprzęt wg ściśle ustalonych 
harmonogramów  i  proce-
dur.  Procedury  te  regulują 
również  szczególny  sposób 
postępowania  podczas  in-
terwencji,  a  także  sposób 
postępowania  na  wypadek 
ekspozycji  strażaka  na  za-
grożenia biologiczne. Zosta-
liśmy  w  znacznym  stopniu 
doposażeni w  środki ochro-
ny  indywidualnej  i  środki 
do  dezynfekcji.  W  walce 
z epidemią nie jesteśmy służ-
bą  wiodącą.  Jako  jednostki 
ochrony  przeciwpożarowej 
prowadzimy  działania  wspo-
magające funkcjonowanie in-
nych służb i instytucji. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Strzelińska jednostka straży pozyska 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Przekazali 80 tys. zł na nowy wóz
Pod koniec lutego Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk podpisa-

ła porozumienie, w którym Gmina Strzelin  zobowiązała  się przekazać 80  tys.  zł 
na zakup nowego wozu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelinie. Na spotkaniu, które odbyło się w strzelińskiej komendzie, 
obecni byli  również ówczesny komendant  jednostki mł. bryg. Krzysztof  Dobro-
wolski, jego następca st. kpt. Michał Pięta, a także przedstawiciele Rady Miejskiej 
Strzelina Ireneusz Szałajko i Bogusław Kwiatkowski. Na razie nie wiadomo kiedy 
dokładnie strzelińska jednostka pozyska nowy wóz, gdyż jego zakup odbędzie się 
w  drodze  przetargu.  Pewne  jest  natomiast,  że  będzie  to  samochód  ratowniczo-
-gaśniczy  typu  średniego. Warto  również  dodać,  że w  zakupie  pojazdu wsparcia 
udzieliły wszystkie samorządy powiatu strzelińskiego.
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Od niedawna jest Pani 
komendantem strzeliń-
skiej jednostki policji. 
Do naszej komendy trafiła 
Pani ze Świdnicy. Miesz-
kańcy nie znają jeszcze 
Pani dobrze, dlatego pro-
simy opowiedzieć więcej 
o sobie i swojej ścieżce 
zawodowej…
- W  Policji  służę  od  1997 

roku. W 2001 r. ukończyłam 
studia  oficerskie  w  Wyższej 
Szkole  Policji  w  Szczytnie, 
a  wkrótce  również  studnia 
na kierunku „prawo” na Uni-
wersytecie  Wrocławskim. 
Od  początku  służby  stale 
związana  byłam  z Komendą 
Powiatową  Policji  w  Świdni-
cy,  w  szczególności  z    pio-
nem  kryminalnym.  W  2006 
r.  zostałam  zastępcą  naczel-
nika,  a  w  2016  r.  naczelni-
kiem  Wydziału  Dochodze-
niowo–Śledczego  tamtejszej 
komendy.  Praca  jest  jedno-
cześnie  moją  pasją,  która 
zakiełkowała  we  mnie  już 
w  dzieciństwie,  kiedy  z  nie-
cierpliwością  wyczekiwałam 
kolejnych  odcinków  serialu 
„07  zgłoś  się”.  Nie  żałuję 
czasu  na  samokształcenie 
i  podnoszenie  swoich  umie-
jętności. Dzięki temu w ubie-
głym  roku,  w  czteroosobo-
wym  zespole  wyłonionym 
z  kierowanego  przeze  mnie 
wydziału,  reprezentowaliśmy 
województwo  dolnośląskie 
w  ogólnopolskim  konkursie 
Policjant  Służby  Kryminal-
nej, zdobywając w nim pierw-
sze  miejsce.  Zwyciężyłam 

Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie powołano podinsp. Alicję Zabłocką

Pasja, którą zakiełkował serial „07 zgłoś się” Kobieta na czele 
strzelińskiej policjiPo przejściu na emeryturę 

komendanta strzelińskiej policji 
mł.insp Łukasza Strożka 
na jego miejsce powołano 
podinsp. Alicję Zabłocką. 
Policjantka służyła 
do tej pory w pionie 
kryminalnym w Świdnicy. 
W wywiadzie 
opowiada m.in. o swojej 
karierze zawodowej, ciężkich 
sprawach, z którymi 
przyszło się 
jej zmierzyć, 
a także planach 
pracy strzelińskiej 
jednostki.

również  indywidualnie w ka-
tegorii  „policjant  sprawujący 
nadzór nad pracą dochodze-
niowo–śledczą”.  Rok  wcze-
śniej  w  tym  konkursie  zdo-
byliśmy  drużynowo  drugie 
miejsce. Z pewnymi sukcesa-
mi od 2016  r.  brałam udział 
w  wojewódzkich  zawodach 
strzeleckich  policjantów,  pla-
sując  się  zarówno  drużyno-
wo, jak i indywidualnie w me-
dalowej czołówce w kategorii 
„strzelanie kobiet”. Prywatnie 
biegam amatorsko, interesuje 
mnie  ekologia  i  zdrowy  tryb 
życia,  zwłaszcza  w  aspekcie 
żywienia.  Jestem  zagorzałym 
kibicem skoków narciarskich.

Wspomina Pani o swojej 
pracy w wydziale docho-
dzeniowo-śledczym (czyli 
pion policji kryminalnej). 
Napotykała Pani zapewne 
na sporą ilość trudnych, 
zawiłych spraw. Która 
była najtrudniejsza? Czy 
można zaliczyć do niej 
ubiegłoroczną sprawę za-
bójstwa 10-letniej Kristiny 
z Mrowin?
  - W Wydziale Dochodze-

niowo-Śledczym  świdnic-
kiej  komendy  pracowałam 
od  2003  r.  W  ciągu  17  lat 
miałam  sposobność  praco-
wać przy kilku tzw. „trudnych 
sprawach”. Zaliczam do nich 
przede  wszystkim  bunt 
w  schronisku  dla  nieletnich 
w  Świdnicy  w  2006  r.,  pod-
czas którego 21. nastolatków 
zabarykadowało  się  na  jed-
nym  z  pięter,  palili  i  wyrzu-

cali przez okna elementy wy-
posażenia,  a  także  dopuścili 
się  pobicia  wychowawców. 
Wszyscy  buntownicy  zostali 
wówczas zatrzymani. To było 
jedna  z  trudniejszych  spraw, 
zwłaszcza pod względem lo-
gistycznym. W krótkim czasie 
należało  wykonać  ogromną 
ilość czynności procesowych: 
zatrzymanie sprawców, oglę-
dziny  miejsca  zdarzenia, 
przesłuchanie  kilkudziesię-
ciu  świadków  oraz  podej-
rzanych,  których  należało 
uprzednio  wyselekcjono-
wać spośród kilkudziesięciu 
wychowanków  i  przedsta-
wić  konkretne  zarzuty,  na-
stępnie  doprowadzenie  ich 
do  prokuratury,  a  później 
sądu. Pamiętam, że w ciągu 
pierwszych  dni  stale  praco-
wało  przy  tej  sprawie  kil-
kudziesięciu  policjantów. 
Pracowałam  również  przy 
sprawie zabójstwa 10-letniej 
Kristiny  z Mrowin,  a  także 
na  miejscu  katastrofy  bu-
dowlanej  w  Świebodzicach 
w  2017  r.,  w  której  pod 
gruzami zawalonej kamieni-
cy  śmierć  poniosło  6  osób. 
To  były  bardzo  przykre, 
wstrząsające  wręcz  zdarze-
nia,  podczas  których  czyn-
ności  procesowe  prowadziło 
jednocześnie  kilkudziesięciu 
policjantów. 

Czy zdążyła się już Pani 
zapoznać z funkcjono-
waniem tutejszej komen-
dy? Czy zamierza Pani 
wprowadzić jakieś zmiany 

w działalności strzelińskiej 
jednostki?
- Do czasu powierzenia mi 

obowiązków  komendanta,  tj. 
do 1 kwietnia br.  nie  znałam 
bliżej  strzelińskiej  komendy, 
jak również policjantów w niej 
pracujących.  Poznawanie 
to proces  trwały,  zapewniam, 
że  pracuję  intensywnie  nad 
tym  by  trwał    jak  najkrócej. 
Poddaję  też  ocenie  dotych-
czasowy  sposób  funkcjono-
wania  jednostki.  Jeśli  uznam, 
że  są  obszary  wymagające 
korekty,  będę  podejmowała 
odpowiednie działania. 

Z jakimi najważniejszy-
mi problemami boryka 
się strzelińska jednostka, 
a co według Pani należy 
do jej atutów?
-  Myślę,  że  na  to  pytanie 

będę  mogła  odpowiedzieć 
dopiero  po  dokładnym  po-
znaniu  jednostki.  Już  teraz 
mogę  powiedzieć,  że  zdecy-
dowanym atutem tej jednost-
ki  jest  jej  sytuacja  kadrowa, 
a mianowicie  niski  wskaźnik 
wakatów.  Dostrzegam  rów-
nież  zaangażowanie  i  pozy-
tywną  energię  u  policjantów 
i  pracowników,  których  już 
poznałam. 

Na jakie aspekty będzie 
Pani kładła szczególny 
nacisk podczas kierowania 
jednostką?
-  Jako  komendant  czuję 

się  odpowiedzialna  za  cało-
kształt  działań  podejmowa-
nych przez strzelińską policję. 

Nie  wyobrażam  sobie  sku-
pienia swych działań na jakiś 
konkretnym  obszarze.  Pod-
stawowym  zadaniem  Policji 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa  mieszkańcom,  a  także 
zapobieganie  i  zwalczanie 
przestępczości i są one także 
dla  mnie  priorytetem  w  co-
dziennej służbie.

Obecna sytuacja 
związana z pandemią 
koronawirusa nakłada 
na funkcjonariuszy sporo 
obowiązków. Jak wyglą-
da praca strzelińskich 
policjantów? 
-  Od  czasu  ogłoszenia 

na  terenie kraju  stanu epide-
mii, zakres zadań policji uległ 
znacznemu  rozszerzeniu. 
Zwiększona  została  liczba 
funkcjonariuszy  skierowa-
nych  do  służby  patrolowej. 
Policjanci zwracają uwagę czy 
obywatele  stosują  się  do  za-
sad  wprowadzonych  przez 
rząd i służby sanitarne, czego 
celem nadrzędnym jest oczy-
wiście  minimalizowanie  za-
grożenia  rozprzestrzeniania 
się  koronawirusa.  Dodatko-
wym  zadaniem  policjantów 
jest  sprawdzanie  czy  osoby 
objęte kwarantanną, realizują 
postanowienia  decyzji  o  jej 
zastosowaniu,  zwłaszcza  czy 
przebywają w wyznaczonych 
miejscach.  Polega  to  na  cy-
klicznych  „spotkaniach” 
z  tymi  osobami.  Policjanci 
kontaktują  się  z  nimi  telefo-
nicznie  lub  przez  domofon, 
a  następnie  proszą  o  nawią-

zanie  kontaktu  wzrokowe-
go  poprzez  wyjrzenie  przez 
okno  lub wyjście na posesję, 
w  przypadku  domów  jedno-
rodzinnych.  Policjanci  pytają 
również o  ich  samopoczucie 
i ewentualne potrzeby. 

Jakie jest Pani stanowi-
sko odnośnie nakładania 
kar za niestosowanie się 
do obecnych przepisów 
(chodzi o zakładanie ma-
sek, chodzenie po mieście 
itp.). Czy Pani zdaniem 
wszystkie osoby, które 
łamią zakazy powinny być 
bezwzględnie karane czy 
policjanci raczej powinni 
najpierw pouczać i prze-
konywać obywateli do sto-
sowania się do przepisów? 
- Jednym z zadań policji  jest 

egzekwowanie  stosowania  się 
przez  obywateli  do  obowiązu-
jących  przepisów  prawa.  Poli-
cjant  powinien  każdorazowo 
oceniać sytuację związaną z ich 
naruszeniem.  Każdą  sprawę 
należy rozpatrywać indywidual-
nie. To policjant, który ujawnił 
wykroczenie,  bada  na  miejscu 
jego  okoliczności,  a  następnie 
podejmuje  decyzję  w  kwestii 
zastosowania  wobec  sprawcy 
kary  grzywny  w  drodze  man-
datu karnego bądź skierowania 
do  sądu  wniosku  o  ukaranie. 
Może  także  uznać,  że  wystar-
czające  będą  środki  oddziały-
wania wychowawczego, jak np. 
pouczenie,  czy  też  wykonanie 
zaniechanego obowiązku. 

Dziękuje za rozmowę
Jakub Olejnik
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Pandemia koronawirusa sparaliżowała praktycznie cały świat. W na-
szym kraju również wirus zbiera swoje żniwo. Wiele branż nie funk-
cjonuje, sporo instytucji jest zamkniętych lub działa w ograniczonym 
stopniu. Nie odbywają się imprezy, rozgrywki sportowe. Jak wygląda 
obecnie praca urzędu gminy?
- W momencie wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii zdecydowa-

liśmy, podobnie jak wiele innych urzędów, ograniczyć możliwość bezpośred-
niego przyjmowania mieszkańców w urzędzie (poza przypadkami, które wy-
magają osobistego stawiennictwa). Urzędnicy przychodzą do pracy, niektórzy 
opiekują się swoimi dziećmi, część czasowo pracuje zdalnie. Odbieramy bardzo 
dużo telefonów, maili i pism. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niemal każdego 
dnia stajemy przed wyzwaniami, wydawane są nowe przepisy, wytyczne, anali-
zujemy potrzeby i możliwości. Z kierownikami jednostek gminy organizujemy 
telekonferencje. To jest dla nas zupełnie coś nowego, uczymy się zdalnej ko-
munikacji. Musimy pamiętać, że w przypadku wykrycia COVID-19 u jednego 
z  pracowników  urzędu,  istnieje  poważne  niebezpieczeństwo  paraliżu  pracy 
gminy. Nie możemy dopuścić, żeby w urzędzie nie podpisywano dokumentów 
i nie podejmowano decyzji. Bardzo dużo zadań ma Gminne Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego, również GOPS i Straż Miejska. 

W jaki sposób obsługiwani są mieszkańcy w obecnej sytuacji, którzy 
chcą np. wyrobić dowód osobisty, wziąć ślub cywilny itp.
- Od 4 maja Urząd Miasta  i Gminy w Strzelinie został częściowo otwarty 

na bezpośrednią obsługę klienta, w  ramach której będą  realizowane zadania 
z zakresu: prowadzenia kasy urzędu – umożliwienie dokonywania wpłat zo-
bowiązań finansowych względem Gminy Strzelin; rejestracji stanu cywilnego; 
ewidencji ludności i dowodów osobistych; ochrony środowiska, w tym doty-
czące:  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  de-
cyzji zezwalającej na usunięcie drzew  lub krzewów. Wyżej wskazane zadania 
będą  realizowane przy  zastosowaniu niżej wskazanych  środków bezpieczeń-
stwa: wstęp do urzędu możliwy jest wyłącznie wejściem głównym do budynku 
od strony ul. Ząbkowickiej; każdy klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa 
maską, maseczką  lub przyłbicą  oraz  ochrony dłoni  (rękawice  jednorazowe). 
Po wejściu do urzędu należy w pierwszej kolejności zdezynfekować ręce przy 
pomocy zainstalowanego w holu dozownika z płynem dezynfekującym; klienci 
mogą przebywać jedynie na parterze urzędu w wyznaczonej strefie(jednocze-
śnie max.3  klientów);  proszeni  są  także  o  zachowywanie min.  2-metrowych 
odstępów pomiędzy osobami w wyznaczonej strefie.

 
Gmina zorganizowała akcję szycia maseczek. Ile udało się ich uszyć? 

Kto był zaangażowany w pracę?
- Nasza  społeczna  akcja  szycia  bezpłatnych maseczek  ochronnych  zbliża 

się już do finału, a do urzędu docierają ostatnie partie. Szacujemy, że efektem 
tego dużego społecznego przedsięwzięcia będzie przygotowanie ponad 8 tys. 
maseczek. Większość już trafiła do mieszkańców, m.in. do ponad 6 tys. senio-
rów z miasta i gminy Strzelin. Maseczki powstały z materiałów zakupionych 
przez urząd, a ich szyciem zajmowały się, oczywiście całkowicie charytatywnie, 

Co z gminnymi inwestycjami? „Każdego dnia stajemy przed wyzwaniami”O pracy urzędu w trudnym czasie, realizacji inwesty-
cji gminnych, walce z pandemią koronawirusa i wielu 
innych kwestiach rozmawialiśmy z burmistrz Strzelina 
Dorotą Pawnuk. liczne mieszkanki gminy Strzelin i powiatu strzelińskiego, szkoły prowadzone 

przez  gminę  Strzelin,  przedszkola  oraz  prywatne  przedsiębiorstwa. Oprócz 
kilkudziesięciu szyjących pań w akcji wzięły też udział osoby, które przygo-
towywały materiał, cięły bawełnę i fizelinę medyczną, dostarczały go miesz-
kańcom  i odbierały  gotowe maseczki. Wiele osób. m.in.  radnych,  sołtysów, 
przedstawicieli zarządów osiedli oraz urzędników, uczestniczyło też w kolpor-
tażu maseczek  i  dostarczeniu  ich  do mieszkańców. Maseczki  były  też  roz-
dawane m.in.w Strzelińskim Ośrodku Kultury  i w siedzibie straży miejskiej. 
Nadal są dostępne w urzędzie oraz GOPSie. Dodam, że nasze maseczki trafiły 
też do różnych instytucji, m.in. do niektórych przychodni. Warto podkreślić, 
że przedsięwzięcie wsparły  logistycznie  i finansowo  lokalne firmy  i  instytu-
cje.  Pragnę  serdecznie  podziękować: McCain  Poland,  Silesia  Plastic, Usługi 
Ogólnobudowlane  „Osiński  i  Syn”,  Stowarzyszeniu  Hospicjum  Domowe 
„Nadzieja”,  RD  Radosław  Dwernicki  Ubezpieczenia/Emerytury.  Dziękuję 
też Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie za 
umożliwienie ozonowania gotowych maseczek.  Jestem ogromnie wdzięczna 
wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji, a już po jej ostatecznym zakoń-
czeniu wystosujemy  indywidualne  podziękowania  do  osób,  firm  i  instytucji 
zaangażowanych w to ważne i bardzo potrzebne społeczne przedsięwzięcie. 
Byłam pewna, że odzew na naszą prośbę o pomoc będzie spory, ale jego skala 
mocno nas  zaskoczył.  Jeszcze  raz  gorąco wszystkim dziękuję,  że mogliśmy 
liczyć na wasze zaangażowanie i wsparcie. Jestem z was naprawdę dumna.

Obecna sytuacja sporo namieszała również w gospodarce. Czy 
gminne inwestycje są zagrożone? 
- Na dziś gminne inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Dotychczas nie 

spotkaliśmy się z problemami dostępności wykonawców. Co więcej, wiele firm 
w obecnej sytuacji poszukuje zleceń, na co wskazuje liczba wpływających ofert. 
Powyższa sytuacja przekłada się także na konkurencyjność cen, a to również jest 
dla nas istotne. Obecnie nie przewidujemy, żeby inwestycje, które zostały dotych-
czas rozpoczęte miały być wstrzymane. Niektóre z zadań prowadzone są kom-
pleksowo, czyli od opracowania dokumentacji technicznej do wykonawstwa. Takie 
inwestycje niekiedy prowadzą do sytuacji, w której kompletna dokumentacja tech-
niczna, z uwagi na proces projektowy obejmujący m.in. uzyskanie potrzebnych 
uzgodnień, przekazywana jest pod koniec roku. Wówczas fizyczna realizacja inwe-
stycji następuje w kolejnym roku budżetowym. Niewykluczone, że również w tym 
roku będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, wówczas wykonawstwo będzie 
musiało zostać przełożone na przyszły rok. Nie rezygnujemy również w najważ-
niejszej inwestycji jaką jest odbudowa strzelińskiego ratusza. Bierzemy także udział 
w konkursach w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

Czy w związku z tym budżet gminy jest zagrożony? Wiemy, że ma-
gistrat szuka oszczędności. Gdzie je znaleźć? 
- Aktualna sytuacja gospodarcza wymusza na gminie podjęcie niezbędnych 

działań ograniczających wydatki w tych obszarach, gdzie tylko jest to możliwe 
i uzasadnione. W związku z tym, że nie uda się wykonać planowanych docho-
dów (przede wszystkim z podatków lokalnych i udziałów w podatkach CIT 
i PIT) musimy znacznie ograniczyć wydatki bieżące. Poważnie zastanawiam 
się nad zaproponowaniem Radzie Miejskiej Strzelina rezygnacji m.in.  w tym 

roku  konkursu  „Ładna  Fasada”. 
Również  pula  dotacji  dla  klubów 
i  stowarzyszeń  sportowych  po-
winna zostać zweryfikowana. Wia-
domo, że w tym roku nie odbędą 
się  imprezy  kulturalne  i  sportowe 
w tym Święto Miasta czy Dożynki 
Gminne.  Poproszę  również  soł-
tysów o weryfikację  zadań  z  fun-
duszu  sołeckiego  i  ograniczenie 
się  tylko  do  realizacji  wydatków 
majątkowych.  Na  jakiekolwiek 
spotkania  integracyjne  służące 
pobudzeniu  lokalnej  aktywności 
i tak raczej nie będzie w tym roku 
szans. Chciałabym uniknąć reduk-
cji zatrudnienia, ale liczę się z tym, 
że również do takich trudnych de-
cyzji możemy zostać zmuszeni.  

A co ze Strzelińską Komuni-
kacją Publiczną? 
- Od 9 maja do odwołania,  za-

wieszone  zostały  wszystkie  połą-
czenia  komunikacyjne  w  soboty. 
Dotyczą one dwóch linii miejskich 
A  i B oraz  jednej  podmiejskiej  4, 
co  daje  łącznie  16  kursów każdej 
soboty.  Planujemy  również  wprowadzenie  od  1  czerwca  zaktualizowanego 
rozkładu  jazdy. Nie należy się niepokoić wprowadzenia zasadniczych zmian 
godzin odjazdów autobusów, zawieszenia czy  likwidacji połączeń na  liniach 
podmiejskich.  Dużą  cześć  naszych  pasażerów  stanowią  uczniowie  szkół 
w Strzelinie, ale nie tylko. Pomimo zamknięcia szkół, w dalszym ciągu funk-
cjonują zakłady pracy, sklepy, urzędy, służba zdrowia, służby porządkowe czy 
apteki, do których tak pracownicy jak i klienci w wielu przypadkach muszą co-
dziennie dojeżdżać z okolicznych miejscowości. Nie zostaną oni pozbawieni 
takiej możliwości i nie należy spodziewać się zasadniczych zmian w rozkładzie 
jazdy linii podmiejskich. Nie ulegną więc zmianie godziny odjazdów autobu-
sów porannych i popołudniowych umożliwiających dojazd do pracy i powrót 
do domu. Jeśli od 1 czerwca wprowadzone zostaną niewielkie zmiany, to tylko 
w celu dopasowania rozkładu jazdy SKP do rozkładu jazdy pociągów PKP. 
W wakacje, zawieszone zostaną sobotnio-niedzielne kursy na liniach specjal-
nych: 3, 5 i 13 do Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele, wszystkie 
połączenia w soboty na liniach miejskich A i B oraz linii podmiejskiej 4, a tak-
że zmniejszeniu ulegnie liczba połączeń komunikacyjnych na liniach miejskich 
A  i B w dni robocze o 4. Wprowadzenie  tych zmian, pozwoli zaoszczędzić 
do końca roku ok. 40 tys. zł. 

Czy strzeliński magistrat wspiera przedsiębiorców, którzy obecnie 
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21  kwietnia  w  Strzelinie  działała 
specjalna  stacja  diagnostyczna  COVID-19  „drive 
thru”.  Zbadano  prawie  pięćdziesiąt  osób  wska-
zanych  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epide-
miologiczną.  Wielu  z  tych  pacjentów  musiałoby 
czekać w niepewności przez kolejne dni. Całą akcję 
przeprowadzono szybko i sprawnie. Służby stanęły 
na wysokości zadania a pacjenci byli bardzo zdyscy-
plinowani. - To było bardzo trudne, ale potrzeb-
ne przedsięwzięcie. Bardzo mocno dziękuję: 
Panu Wojewodzie Dolnośląskiemu Jarosławowi 
Obremskiemu za zrozumienie naszych proble-
mów i potrzeb i wskazanie powiatu strzelińskie-
go jako kolejnego miejsca do tego typu badań, 
Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej za przygotowanie pacjen-
tów, organizację i wykonanie badań oraz trans-
port materiałów. W szczególności dziękuję Panu 
Dyrektorowi WSSE dr n. med Jackowi Klakoča-
rowi oraz Pani Dyrektor PSSE dr Małgorzacie 
Krochmalnej a także wszystkim pracownikom 

W  związku  z  możliwością  otwarcia  przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych  informuję, że  jestem w  stałym kontakcie z Panią 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego i dyrektorami naszych gminnych 
szkół. Podczas video - konferencji zorganizowanej w dniu podania 
rządowej informacji o możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, zobligowałam dyrektorów do nawiązania kontak-
tu z rodzicami i rozpoznanie, ile dzieci wymagałoby opieki w na-
szych placówkach. Aby uniknąć zaskoczenia i podejmowania dzia-
łań na ostatnią chwilę, również rodzice dzieci z klas I-III mieli być 
pytani o potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczych dla ich dzieci, 
jeśli pod koniec maja również to zostanie umożliwione przez rząd.
Z informacji zebranych od wychowawców i dyrektorów gminnych 

placówek wiem, że na chwilę obecną nie ma takich potrzeb. Z pew-
nością takie się pojawią, jeśli skończy się możliwość otrzymywania 
przez rodzica zasiłku opiekuńczego, czyli po 24 maja. 
Trzeba również pamiętać, że nie będą to typowe zajęcia szkolne 

i przedszkolne. Ma być zorganizowana opieka nad dziećmi przy 
spełnieniu  szeregu wymagań, między  innymi „Wytycznych prze-

Kiedy ruszą gminne szkoły i przedszkola?
ciwepidemicznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego”.  Na  ich 
podstawie  wszystkie  procedury  już  są  opracowane,  a  publiczne 
placówki będą przygotowane do przyjęcia dzieci, jeśli będzie taka 
potrzeba, od 18 maja. Zachęcam rodziców do kontaktu z dyrek-
torami placówek. Przypominam, że dotyczy to dzieci, których oby-
dwoje rodzice pracują. 
Jeśli chodzi o niepubliczne żłobki i przedszkola, to zasady, jeśli 

chodzi o reżim sanitarny są takie same. Wiem, że właściciele tych 
placówek bardzo  fachowo  i z zaangażowaniem, przygotowali  się 
na bezpieczne przyjęcie dzieci. 
Już 6 maja otwarto przedszkole i żłobek „Michalek”. 11 maja 

dzieci zostały przyjęte w „EKO-Przedszkolu” i żłobku, w „Ma-
łym Odkrywcy”, w „Bajce”, „Aniołku”, „Słoneczku”. 18 maja 
chętne dzieci będą przyjęte w „Wyspie Bergamuta” i w „Celestynie”. 
Każda placówka, która będzie rozpoczynała przyjmowanie dzie-

ci, ma otrzymać po 40 litrów płynu do dezynfekcji od wojewody dol-
nośląskiego. Płyny te są dystrybuowane przez starostwo powiatowe. 
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Zbadano ok. 50 mieszkańców Szybko, sprawnie i profesjonalnie
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„Każdego dnia stajemy przed wyzwaniami”
roku  konkursu  „Ładna  Fasada”. 
Również  pula  dotacji  dla  klubów 
i  stowarzyszeń  sportowych  po-
winna zostać zweryfikowana. Wia-
domo, że w tym roku nie odbędą 
się  imprezy  kulturalne  i  sportowe 
w tym Święto Miasta czy Dożynki 
Gminne.  Poproszę  również  soł-
tysów o weryfikację  zadań  z  fun-
duszu  sołeckiego  i  ograniczenie 
się  tylko  do  realizacji  wydatków 
majątkowych.  Na  jakiekolwiek 
spotkania  integracyjne  służące 
pobudzeniu  lokalnej  aktywności 
i tak raczej nie będzie w tym roku 
szans. Chciałabym uniknąć reduk-
cji zatrudnienia, ale liczę się z tym, 
że również do takich trudnych de-
cyzji możemy zostać zmuszeni.  

A co ze Strzelińską Komuni-
kacją Publiczną? 
- Od 9 maja do odwołania,  za-

wieszone  zostały  wszystkie  połą-
czenia  komunikacyjne  w  soboty. 
Dotyczą one dwóch linii miejskich 
A  i B oraz  jednej  podmiejskiej  4, 
co  daje  łącznie  16  kursów każdej 
soboty.  Planujemy  również  wprowadzenie  od  1  czerwca  zaktualizowanego 
rozkładu  jazdy. Nie należy się niepokoić wprowadzenia zasadniczych zmian 
godzin odjazdów autobusów, zawieszenia czy  likwidacji połączeń na  liniach 
podmiejskich.  Dużą  cześć  naszych  pasażerów  stanowią  uczniowie  szkół 
w Strzelinie, ale nie tylko. Pomimo zamknięcia szkół, w dalszym ciągu funk-
cjonują zakłady pracy, sklepy, urzędy, służba zdrowia, służby porządkowe czy 
apteki, do których tak pracownicy jak i klienci w wielu przypadkach muszą co-
dziennie dojeżdżać z okolicznych miejscowości. Nie zostaną oni pozbawieni 
takiej możliwości i nie należy spodziewać się zasadniczych zmian w rozkładzie 
jazdy linii podmiejskich. Nie ulegną więc zmianie godziny odjazdów autobu-
sów porannych i popołudniowych umożliwiających dojazd do pracy i powrót 
do domu. Jeśli od 1 czerwca wprowadzone zostaną niewielkie zmiany, to tylko 
w celu dopasowania rozkładu jazdy SKP do rozkładu jazdy pociągów PKP. 
W wakacje, zawieszone zostaną sobotnio-niedzielne kursy na liniach specjal-
nych: 3, 5 i 13 do Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele, wszystkie 
połączenia w soboty na liniach miejskich A i B oraz linii podmiejskiej 4, a tak-
że zmniejszeniu ulegnie liczba połączeń komunikacyjnych na liniach miejskich 
A  i B w dni robocze o 4. Wprowadzenie  tych zmian, pozwoli zaoszczędzić 
do końca roku ok. 40 tys. zł. 

Czy strzeliński magistrat wspiera przedsiębiorców, którzy obecnie 

mogą mieć spore problemy?
- Na podstawie stosownych zarządzeń odstąpiono od corocznej rewaloryzacji 

czynszu w lokalach użytkowych i obniżono czynsz za kwiecień do symbolicznej 
złotówki w lokalach użytkowych stanowiących własność gminy Strzelin. W ko-
lejnych miesiącach chcemy już udzielać takiej pomocy w stosunku do indywi-
dualnych potrzeb  przedsiębiorcy. Można  złożyć wniosek  o  zastosowanie  ulg 
w spłacie podatków i należności cywilnoprawnych wobec gminy. O jej zasto-
sowanie mogą wystąpić wszyscy, którzy na skutek epidemii koronawirusa byli 
zmuszeni do czasowego zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności go-
spodarczej, utracili pracę, oraz u których nastąpił znaczący spadek przychodów 
(dochodów). Istnieje możliwość: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia 
zapłaty podatku na raty; odroczenia  lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości 
podatkowej  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę  lub  odsetek  od  nieuregulowanych 
w terminie zaliczek na podatek; umorzenia w całości lub w części zaległości po-
datkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Umorzenie może zo-
stać udzielone jedynie w stosunku do raty zaległego podatku. Możemy również 
udzielić ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych np. przy oddaniu nierucho-
mości w najem, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Ulga w tym przypadku 
może polegać na umorzeniu w całości, w części lub odroczeniu terminu spłaty 
należności, a także rozłożeniu należności na raty.
Ponadto, stawki czynszu mogą być obniżone maksymalnie o 50%. Decyzję 

w tej sprawie każdorazowo podejmuje burmistrz. Ulgi w spłacie zobowiązań 
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podatkowych i należności cywilnoprawnych mogą być udzielane w formie po-
mocy de minimis i traktowane są jako pomoc publiczna, mająca na celu zara-
dzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Wszystkie formy pomocy będą 
udzielane na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy. Na stronie gminy znajdują się 
niezbędne dokumenty do pobrania i wypełnienia. Istnieje możliwość złożenia 
przez przedsiębiorców korekty deklaracji opłat za odpady i zwolnieniu z opłaty 
na czas, w którym nie mogą świadczyć usług. Na bieżąco monitorujemy sytu-
ację odnośnie potrzeby zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nierucho-
mości. W razie konieczności, Rada Miejska Strzelina podejmie stosowne uchwa-
ły. Na bieżąco publikujemy informacje o rozwiązaniach przygotowanych przez 
rząd, które mają za zadanie chronić przed gospodarczymi skutkami epidemii 
koronawirusa  czy  też  komunikaty  poszczególnych  instytucji,  np.  ZUS-u  czy 
Urzędu Skarbowego.  Informujemy o kampaniach na rzecz wspierania przed-
siębiorców i rzemieślników, takich jak kampania „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 
zapoczątkowana przez Krajową Izbę Gospodarczą – zachęcamy mieszkańców 
do wykupu voucherów na produkty/usługi  lokalnych firm. Niektóre zakłady 
już od jakiegoś czasu je oferują, np. na usługi kosmetyczne. Staramy się wspie-
rać lokalne firmy publikując informacje o organizacji ich działalności w czasie 
epidemii (np. oferta lokali gastronomicznych realizujących zamówienia na wy-
nos  i  z  dowozem).  Przygotowujemy  również  rozwiązania  pomocowe  gminy 
Strzelin dla firm w związku z epidemią SARS-CoV-2, aby w miarę możliwości 
poszerzyć formy wsparcia dla przedsiębiorców. Dotyczy to obniżania i odracza-
nia zapłaty czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe wykorzystywane 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to realizowane na zasadach 
ogólnie obowiązujących, natomiast każdy wniosek przedsiębiorcy w tym zakre-
sie będzie rozpatrzony indywidualnie. Szczegółowe zasady składania wniosków 
o wsparcie wraz wymogami, jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc i druka-
mi do pobrania ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej Gminy 
Strzelin i w mediach społecznościowych. 

Obecnie w powiecie strzelińskim mamy 26 przypadków zakażeń 
i 3 zgony. Czy z Pani obserwacji wynika, że mieszkańcy stosują się 
do zaleceń? 
- Niestety, w powiecie strzelińskim mamy  jeden z największych poziomów 

zarażeń. Być może spowodowane jest to całkiem sporą ilością wykonywanych 
testów w placówkach medycznych, przede wszystkim w naszym szpitalu i wro-
cławskich placówkach oraz PZLA. Większość osób zarażonych to pracownicy 
służb medycznych i ich rodziny. Jest niemal pewne, że gdyby te testy wykonywa-
ne były powszechnie, przypadków zakażeń mielibyśmy dużo więcej. Niestety, 
po dwóch miesiącach epidemii mamy również śmiertelne ofiary koronawirusa. 
Musimy pamiętać, że to jeszcze nie jest szczyt epidemii i nie wolno nam zmar-
nować  tego  wszystkiego,  co  osiągnęliśmy  dzięki  dotychczasowej  społecznej 
dyscyplinie. Niestety,  nie  wszyscy  stosują  się  do  zaleceń.  Zagrożenie  jeszcze 
nie minęło, pandemia nie osłabła i każdy z nas może albo być nosicielem albo 
w każdej chwili zachorować. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Kartka z kalendarza

75 lat temu 
Strzelin wrócił 
do Polski
16 maja  1945  r.  to  data  symbolicznego 

powrotu  naszego  miasta  i  ziemi  strzeliń-
skiej do Polski po kilkusetletniej  przerwie. 
To właśnie w  tym dniu radziecki komendant Strzelina mjr Pochonowicz przekazał władzę cywilną 
nad powiatem strzelińskim staroście Janowi Nowakowskiemu. Z ustaleń historyków wynika, że stało 
się to w kamienicy, w której obecnie mieści się strzeliński sąd. Dla upamiętnienia tego wydarzenia pięć 
lat temu odsłonięto w tym miejscu pamiątkową tablicę informacyjną. Przypomnijmy też, że obchody 
70. rocznicy powrotu Strzelina do Polski były przygotowane z dużym rozmachem i zapadły w pamięć 
wszystkim uczestnikom. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 
powrotu Strzelina w granice Polski. Oczywiście ze względu na panującą pandemię nie zaplanowano 
żadnych hucznych uroczystości i zgromadzeń. Dodajmy też, że w Strzelinie jest jeszcze jedno miej-
sce, w którym uczczono powrót naszego miasta do macierzy. To pamiątkowy kamień zlokalizowany 
na skwerze przy naszej miejskiej przychodni. Jego uroczyste odsłonięcie odbyłosię w 1960 roku. 

RED 

Szybko, sprawnie i profesjonalnie naszej stacji. Wielkie bra-
wa i podziękowania na-
leżą się szczególnie Pani 
Bożenie Hałajdzie i Pani 

Beni Ziółkowskiej za osobiste zaangażowanie 
w akcję. Dziękuję również Pani Prezes Strzeliń-
skiego Centrum Medycznego i największej boha-
terce akcji - Pani Renacie Jachymowskiej- pielę-
gniarce epidemiologicznej z naszego szpitala za 
pobieranie wymazów od pacjentów. Jestem pod 
wielkim wrażeniem profesjonalizmu, rzetelności, 
empatii i odwagi Pani Renaty. Jestem też bardzo 
wdzięczna Pani Alicji Zabłockiej - Komendant 
KPP Strzelin i wszystkim funkcjonariuszom po-
licji zabezpieczającym całą akcję, druhom z OSP 
Nowolesie i Straży Miejskiej za wsparcie zabez-
pieczenia oraz Prezesowi SCSE Tomaszowi Cha-
rowskiemu i pracownikom spółki za techniczne 
przygotowanie punktu mobilnego, wykonanie 
tablic i zaplecza badań. Jednostkom  OSP Bro-
żec i OSP Nieszkowice dziękuję  za użyczenie 
namiotów wykorzystanych do organizacji akcji - 
mówi burmistrz Dorota Pawnuk.

RED 
 Podczas akcji zapewniono niezbędne wymogi bezpieczeństwa

Pięć lat temu na ul. Bolka I Świdnickiego odsłonięto pamiątkową tablicę



Nr 3(69) 14 maja 2020

12

Można już osobiście załatwić szereg spraw

Urząd częściowo 
otwarty dla klientów
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 89/2020 Bur-

mistrza Miasta i Gminy Strzelin z 30 kwietnia 2020 r. od 4 maja 
2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie został częścio-
wo otwarty na bezpośrednią obsługę klienta, w ramach 
której są realizowane zadania z zakresu:
1)  prowadzenia  kasy  urzędu –  umożliwienie  dokonywania 

wpłat zobowiązań finansowych względem gminy Strzelin bez-
pośrednio w kasie;
2) rejestracji stanu cywilnego;
3) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
4) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwe-

stycji wydawanej na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wy-

dawanej na postawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Wyżej wskazane zadania są ealizowane przy zastoso-
waniu niżej wskazanych środków bezpieczeństwa:
1) wstęp do urzędu możliwy jest wyłącznie wejściem głów-

nym do budynku od strony ul. Ząbkowickiej,
2) każdy klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy po-

mocy maski, maseczki lub przyłbicy oraz ochrony dłoni przy 
użyciu rękawic jednorazowych,
3) po wejściu do urzędu należy w pierwszej kolejności do-

konać dezynfekcji  rąk przy pomocy zainstalowanego w holu 
dozownika z płynem dezynfekującym,
4) klienci mogą przebywać jedynie na parterze urzędu w wy-

znaczonej strefie,
5)  w  wyznaczonej  strefie  może  przebywać  jednocześnie 

max. 3 klientów,
6) prosi  się o  zachowywanie min.  2-metrowych odstępów 

pomiędzy osobami w wyznaczonej strefie.
RED

Burmistrz  Dorota  Paw-
nuk oraz prezesi strzelińskich 
ROD-ów  podpisali  już  sto-
sowne  umowy  i  pieniądze 
niebawem  wpłyną  na  konto 
ogrodów. Z  uwagi  na  aktual-
ną  sytuację  działkowcy  mają 
w  tym  roku  więcej  czasu 
na  realizację  dofinansowa-
nych  zadań  i  muszą  je  wy-
konać  do  końca  września. 
A na co będzie przeznaczone 
gminne  wsparcie?  Rodzinny 
Ogród Działkowy „Wspólno-
ta” wymieni dwie bramy wjaz-
dowe na  teren ogrodów przy 
ul. Oławskiej i ul. Krzepickiej. 
Rodzinny  Ogród  Działkowy 
„Tulipan”  z  ul.  Ząbkowickiej 
przeprowadzi remont i rozbu-
dowę  altany  ogrodowej  i  do-
stosuje ją na potrzeby służbo-
we  wszystkich  działkowców 
ogrodu oraz zarządu. Rodzin-
ny  Ogród  Działkowy  „Przy-

 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne umowy podpisano przy urzędowej fontannie

Pizzeria 
„Biesiadowo” 

-  zamówienia  realizowane 
z  dostawą  do  klienta.  Przy 
dostawie jest możliwość płat-
ności kartą bądź blikiem, tel. 
530 349 349

Pizzeria „U Buka” 
-  zamówienia  wyłącznie 

z dowozem do klienta. Moż-
liwość  płatności  kartą  przy 
dostawie,  tel: 694 049 885

„Dahab Kebab” 
-  możliwość  zamówienia 

dania na wynos  lub  z dosta-
wą, tel: 796 178 845

Bar „Fantazja” 
- dania na wynos lub z do-

wozem, tel: 71 796 05 02 lub  
695 99 07 59

Gospoda „Pod Lipką” 
-  zamówienia  z  dostawą 

do  klienta.  Możliwość  płat-
ności  kartą  u  kierowcy,  tel: 
797 254 392

„Indie Kebab” 
– czynne: pon – pt 11:30-

20:00,  sob  11:30-20:30,  ndz 
14:00-20:00, tel. 729 530 083; 
możliwość płatności kartą

  
Bar „Mikrus” 

–  czynne:  pon  -  pt  8:30-
17:30, sob 9:30-14:00, 
tel: 691 583 324

Pamiętajmy! 
W przestrzeni publicznej 

wyrzucajmy 
zużyte rękawiczki 

do koszy 
W  ostatnim  czasie  z  dużym  niepokojem  obserwujemy 

znaczne zaśmiecenie miasta indywidualnymi środkami ochro-
ny  osobistej. Nagminne  jest  zwłaszcza  porzucanie  zużytych 
rękawiczek  jednorazowych.  Niestety,  wiele  osób  chyba  nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że wyrzucając je na ulice, chodni-
ki, trawniki czy do przydrożnych rowów, mogą w ten sposób 
przyczynić  się  do  rozprzestrzeniania  koronawirusa.  Podczas 
pandemii  takie  odpady  stanowią  bardzo  poważne  zagroże-
nie  epidemiologiczne dla  każdego  z nas. Dlatego,  niezwykle 
ważne jest, aby zużyte rękawiczki trafiały do kosza specjalnie 
do tego przeznaczonego lub do kosza na odpady zmieszane.
Przypominamy,  że  na  terenie  Strzelina  usytuowano  kilka-

set  koszy  ulicznych, w  tym przy  chodnikach  jest  ich  prawie 
250. Do  tego mamy  wiele  koszy  w  parkach  i  na  skwerach, 
więc jest gdzie wrzucić zużyte rękawiczki i maseczki. Dodaj-
my,  że w ostatnich dniach, montowane  są dodatkowe kosze 
uliczne w newralgicznych miejscach Strzelina. Wkrótce doda-
ne  będą  kolejne  i  gorąco  prosimy,  aby  rękawiczki, maseczki 
oraz  inne odpady  trafiały właśnie  do nich  a  nie  na  chodnik 
lub trawnik. Przy okazji przypominamy właścicielom sklepów 
i placówek handlowych oraz usługowych o tym, ze w każdym 
takim  obiekcie  lub  na  zewnątrz,  bezpośrednio  przy  wyjściu 
z niego, powinien znajdować się kosz/pojemnik na zużyte rę-
kawiczki i inne odpady generowane przez klientów.

RED

Gastronomia - zasady przyjmowania zamówień

Wsparcie dla działkowców
Pięć rodzinnych ogrodów działkowych skorzysta w tym roku ze wsparcia gminy Strzelin i zrealizuje 
ważne i potrzebne przedsięwzięcia. Wszystkie otrzymają na ten cel po 5 tys. zł dofinansowania.

szłość”  wyremontuje  pompy 
wodne  w  ogrodach  przy  ul. 
Polnej  i  ul.  Skawińskiej  oraz 
przeprowadzi  remont  po-
mieszczenia  magazynowego, 
posadzki  i  chodnika w  ogro-

dzie przy ul. Polnej. Rodzinny 
Ogród Działkowy „Wyzwole-
nie” przeznaczy gminną dota-
cję na dwie bramy w ogrodze-
niu zewnętrznym ogrodu przy 
ul.  Okulickiego.  Rodzinny 

Ogród Działkowy „Kolejarz” 
wyda  gminne  środki  na  wy-
mianę  starej,  skorodowanej 
i  nieszczelnej  wewnętrznej 
sieci  wodociągowej  w  ogro-
dzie przy ul. Borowskiej.

RED

„Przepis” 
Bistro&Cafe 

- zamówienia na wynos lub 
z dowozem, tel: 884 397 725

Pizzeria „Sycylia” 
-  zamówienia  przyjmowa-

ne telefonicznie – od 8 maja, 
tymczasowo  pod  nr  tel  792 
560  022.  Na  fb  pojawi  się 
informacja,  kiedy  ponownie 
będzie  można  dzwonić  pod 
nr  726  444  883.  Istnieje  też 
możliwość  zamówienia  onli-
ne  przez  stronę  internetową 
pizzerii  www.sycyliapizza.pl 
-  na  wynos  lub  z  dowozem. 
Możliwość  płatności  kartą 
oraz blikiem

Lodziarnia 
„Poczuj Miętę”

–  czynne  codziennie 
od  12:00  do  18:00.  Z  uwagi 
na  aktualną  sytuację,  klienci 
proszeni są       o zachowanie 
odpowiednich odstępów po-
między sobą

Bar „Orzech”
-  zamówienia  realizowane 

na wynos, tel: 605 282 848

Lodziarnia 
„Zimny Drań” 

-  na  facebooku  lub  insta-
gramie należy śledzić bieżące 
informacje  dotyczące  termi-
nów, w których lodziarnia jest 
czynna  oraz  smaków  lodów 

serwowanych danego dnia

Pizzeria „Kotłownia” 
-  zamówienia  realizowa-

ne  na  wynos  i  z  dowozem. 
Zamówienia  można  składać 
wyłącznie  telefonicznie,  pod 
nr  536  010  545.  Płatność 
wyłącznie  kartą  lub  prze-
lewem  (zasady  dokonania 
przelewu zostaną objaśnione 
podczas  składania  zamówie-
nia). Nowe godziny otwarcia 
w  związku  z  trybem  pracy 
„na wynos”: niedziela-czwar-
tek:  13:00-21:00 oraz  piątek-
-sobota: 13:00-22:00

Restauracja 
Ambrozja 

–  zamówienia  pod  nr  tel. 
604  233  323 od  godz.  13:00 
do 16:00. Dania za 20 zł. Do-
wóz  na  terenie  miasta  bez-
płatny

Pierogarnia „Duet” 
– dania na wynos lub z do-

wozem,  zamówienia  można 
składać na miejscu  lub  telefo-
nicznie, pod nr tel. 798 949 522

„Kawau Drania” 
-  na  facebooku należy  śle-

dzić  bieżące  informacje  do-
tyczące  terminów, w których 
kawiarnia jest czynna

„Mustang Bar” 
-  na  facebooku należy  śle-

dzić  bieżące  informacje  do-
tyczące  terminów, w których 
można  składać  i  odbierać 
zamówienia,  tel: 660 026 224 

Pizzeria „Perfetta” 
–  zamówienia  na  wynos 

i z dowozem pod nr tel. 506 
833 844. Dostawa na  terenie 
Strzelina  i  okolic.  Zamówie-
nia na miejscu może odbierać 
tylko jedna osoba

Kawiarnio-Lodziarnia 
„Tony” 

-  czynne  od  12:00 
do  18:00.  Sprzedaż  lodów 
wyłącznie na wynos. Kolejkę 
należy  tworzyć  na  zewnątrz 
z  zachowaniem  odpowied-
nich odstępów

„Mamy Czas” 
– Kawiarnia Rodzinna 
-  na facebooku należy śle-

dzić  bieżące  informacje  do-
tyczące  terminów  i  godzin 
otwarcia  kawiarni.  Sprze-
daż  na  wynos.  W  ofercie 
znajdują  się  również  ciasta 
na zamówienie. Zamówienia 
można  składać  na  facebo-
oku  oraz  pod  numerem  tel. 
602 346 980

Bar „Kurczę Pieczone”
 (obok Media Expert) 
–  zamówienia  realizowane 

na wynos, nr tel. 606 570 534
RED



Nr 3(69) 14 maja 2020

13

ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ:

- odroczenia terminu płat-
ności  lub  rozłożenia  zapłaty 
podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia 

na raty zapłaty zaległości po-
datkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę  lub  odsetek  od  nie-
uregulowanych  w  terminie 
zaliczek na podatek,
-  umorzenia w  całości  lub 

w  części  zaległości  podatko-
wych, odsetek za zwłokę lub 
opłaty prolongacyjnej.

UWAGA:
Ulga w  postaci  umorzenia 

może  zostać  udzielona  jedy-
nie  w  stosunku  do  raty  po-
datku,  której  upłynął  termin 
płatności  i  jest  zaległością 
podatkową.

Zachęcamy do korzystania
 Wsparcie dla 
przedsiębiorców

Przypominamy, że 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Strzelinie
 oferuje różnorodne formy 

wsparcia w ramach 
tarczy antykryzysowej. 

Jedną z nich jest niskko-
oprocentowana pożyczka 

z Funduszu Pracy 
dla mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka jest udzielana 
ze środków Funduszu Pracy 

do 5 tys. zł. 
Okres spłaty pożyczki nie 

może być dłuższy niż 12 mie-
sięcy, z karencją w spłacie ka-
pitału wraz z odsetkami przez 
3 miesiące od dnia udzielenia 

pożyczki.
Szczegóły dotyczące 
warunków udzielenia 

pożyczki oraz innych oferowa-
nych przez PUP form wspar-

cia znajdują się na stronie 
www.strzelin.praca.gov.pl.

RED

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, 
którego członkiem jest m.in. gmina Strzelin, 
praktycznie od początku pandemii koronawi-
rusa wspiera członkowskie samorządy w wal-
ce z tym niebezpieczeństwem. Wcześniej 
przekazało naszej gminie bardzo potrzebne 
środki ochronne (m.in. termometry doty-
kowe, maseczki i kombinezony ochronne), 
które trafiły np. do miejskiej przychodni oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
innych lokalnych służb. Niedawno Aglomera-
cja Wrocławska wsparła gminę rękawiczkami 
ochronnymi. Przekazała strzelińskiemu ma-
gistratowi 1000 par lateksowych rękawiczek. 
Będą chronić m.in. pracowników gminnych 
jednostek organizacyjnych. Przypomnijmy, 
że Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska 
zostało powołane do życia w czerwcu 2013 
roku przez 18 gmin z obszaru Aglomeracji 
Wrocławskiej zainteresowanych ściślejszą 
i bardziej ukierunkowaną niż dotychczas 
współpracą. Stowarzyszenie realizuje m.in. 
projekty związane z wakacyjnym wypoczyn-
kiem, wydarzeniami sportowymi i rekre-
acyjnymi oraz działa na rzecz rozwoju tras 
rowerowych i czytelnictwa.  Obecnie do tego 
stowarzyszenia należy 25 gmin a gmina 
Strzelin jest jego członkiem od 2018 roku.

RED

Gmina Strzelin 
wspiera 
lokalny biznes! Ważna informacja dla lokalnych przedsiębiorców!
W związku z ogło-
szonym stanem 
epidemii, związanym 
z zakażeniami ko-
ronawirusem SARS-
-CoV-2, informujemy, 
że istnieje możliwość 
złożenia indywi-
dualnego wniosku 
o zastosowanie ulg 
w spłacie zobowią-
zań podatkowych 
i należności cywil-
noprawnych wobec 
gminy Strzelin

Burmistrz Miasta  i Gminy 
Strzelin  może  udzielić  ulgi 
w  spłacie  należności  cywil-
noprawnych  np.  przy  odda-
niu  nieruchomości w  najem, 
dzierżawę  lub  użytkowanie 
wieczyste.
Ulga  w  tym  przypadku 

może  polegać  na  umorzeniu 
w  całości  albo  w  części  lub 
odroczeniu  terminu  spłaty 
należności,  a  także  rozłoże-
niu należności na raty.
Ponadto,  stawki  czynszu 

mogą  być  obniżone  mak-
symalnie  o  50%.  Decyzję 
w  tej  sprawie  każdorazowo 
podejmuje  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Strzelin.
O zastosowanie ulg w spła-

cie zobowiązań podatkowych 
i  należności  cywilnopraw-
nych mogą wystąpić wszyscy, 
którzy  na  skutek  epidemii 
koronawirusa  byli  zmuszeni 
do  czasowego  zawieszenia 
prowadzonej  przez  siebie 
działalności  gospodarczej, 
utracili pracę, oraz u których 
nastąpił  znaczący  spadek 
przychodów (dochodów).
Ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych  i  należności 
cywilnoprawnych  mogą  być 
udzielane  w  formie  pomo-
cy  de  minimis  i  traktowane 
są  jako  pomoc  publiczna, 
mająca na celu zaradzenie po-
ważnym  zaburzeniom w  go-
spodarce.
Dodatkowo,  istnieje  moż-

liwość  złożenia  przez  przed-
siębiorców  skorygowanej 

deklaracji  w  zakresie  opłat 
za  odpady  –  w  ten  sposób, 
że  mogą  zostać  zwolnieni 
z opłaty na czas, w którym – 
z powodu stanu epidemii, nie 
mogą oni świadczyć usług.

JAK OTRZYMAĆ 
POMOC:

Wszystkie  formy  pomo-
cy będą udzielane na wnio-
sek  podatnika  lub  płatnika 
opłat  cywilnoprawnych, 
który winien być odpowied-
nio udokumentowany.
Wnioski  należy  składać 

w  skrzynce  podawczej  zlo-
kalizowanej  przy  wejściu 
do  budynku  UMiG  lub  za 
pośrednictwem Poczty Pol-
skiej  na  adres:  Urząd Mia-
sta  i  Gminy  w  Strzelinie, 
ul.  Ząbkowicka  11,  57-100 
Strzelin, ewentualnie za po-
średnictwem  skrzynki  po-
dawczej ePUAP.
Szczegółowe  informacje 

udzielane  są pod numerem 
telefonu: 71 39 21 971:

- w sprawach ulg po-
datkowych wew. 119, 124, 
128, 148, 149 i 126,

- w sprawach ulg  cywil-
noprawnych  wew. 142, 143, 
160 i 165,

- w zakresie deklaracji 
dotyczących opłat za od-
pady wew. 156  
Niezbędne  formularze 

i  oświadczenia  są  dostępne 
do  pobrania  na  stronie  www.
strzelin.pl, w zakładce pn. „Po-
moc dla przedsiębiorców”.

RED
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Strzelińska  straż  miejska 
już korzysta z nowego samo-
chodu  służbowego.  Nowo-
czesny  Fiat  Doblo  zastąpił 
starszy model tej samej marki, 
który przez 12  lat  służył na-
szym strażnikom. Poprzednik 
ma już na liczniku ponad 320 
tys.  km  i  coraz  więcej  czasu 
spędzał w warsztacie, zamiast 
w  służbie  patrolowej.  Usu-
wanie  kolejnych  awarii  było 
kosztowne,  a  niedawno  wy-
służony  pojazd  dość 
poważnie  ucierpiał 
w  kolizji  drogowej 
i  jest  obecnie  wyłą-
czony  z  użytkowania. 
Dodajmy,  że  do  tego 
zdarzenia  doszło 
z  winy  kierującego 
samochodem  marki 
Volkswagen  Sharan 
a szkoda jest likwido-
wana  z  polisy  spraw-
cy.  Zakup  nowego 
samochodu  był  palą-
cą potrzebą i jest nie-
zbędny do efektywnej 
pracy  straży  miej-
skiej.  Przypomnijmy, 
że  nasi  strażnicy  pra-
cują  zarówno  na  te-
renie miasta,  jak  i  36 
sołectw  gminy  Strze-
lin  a  skuteczność  tej 
formacji  jest  mocno 
uzależniona  od  jej 
mobilności.  Oczywi-
ście nasi strażnicy nie 
zawsze  jeżdżą  samo-
chodem,  bo  prowa-
dzą  również  patrole 
piesze  a  także  rowe-
rowe.  Zakup  zapla-

Nowa jakość 
w szkolnej kotłowni

Olej 
zastąpi 
drewno 

Wkrótce  ruszy  długo  wy-
czekiwana  przebudowa  ko-
tłowni  w  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  w  Białym  Ko-
ściele.  Czas  eksploatacji  do-
tychczasowego  kotła  na  pa-
liwo  stałe  (głównie  drewno) 
dobiegł  końca.  Z  przyczyn 
technicznych  nie  może 
on spełniać już swojej funkcji.
W  ramach  przebudowy 

zostanie  wykonana  nowa 
kotłownia  na  olej  opałowy 
wraz  z  magazynem  oleju 
opałowego w obrębie istnie-
jących pomieszczeń kotłow-
ni  i  składu opału zlokalizo-
wanego w części piwnicznej 
budynku. Kotłownia wypo-
sażona  będzie  w  nowocze-
sny  kocioł  na  olej  opałowy 
wraz z niezbędnym osprzę-
tem, a także pięć zbiorników 
o  pojemności  2m3  każdy, 
co  pozwoli  zmagazynować 
10  m3  oleju  opałowego. 
W  przetargu  nieograniczo-
nym  wzięło  udział  sześciu 
wykonawców.  Po  wnikliwej 
analizie  ofert  komisja  prze-
targowa  dokonała  wyboru 
wykonawcy jakim jest firma 
Deco  Cleanenergy  z  Sie-
dlec.  Za  wykonanie  zamó-
wienia Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie  375.150,00 
zł  brutto.  Planowany  ter-
min  zakończenia  inwestycji 
to 21 sierpnia.

RED

Miasto 
będzie ukwiecone 
W drugiej połowie maja Centrum Usług Ko-

munalnych  i  Technicznych  w  Strzelinie  planuje 
ukwiecenie  miasta.  Zamontowanych  zostanie 
czternaście  kaskad  kwiatowych  (z  surfiniami 
i begoniami). Dodatkowo ponad 50 donic kwia-
towych  zostanie  zawieszonych  na  latarniach. – 
Być może niektórzy będą się zastanawiać, 
dlaczego w obecnej trudnej sytuacji wydaje-
my pieniądze na kwiaty, skoro są pilniejsze 
potrzeby. Chce jednak podkreślić, że kwiaty 
zostały zamówione już w październiku, gdy 
jeszcze nikt nie spodziewał się, że będziemy 
mieli taką sytuację w kraju – wyjaśnia kierow-
nik  CUKiT  Ryszard  Piestrak.  – Wycofaliśmy 
się z nowych nasadzeń. Kupiliśmy jedynie 
bratki, które posadzimy m.in. na skwerach. 
Otrzymaliśmy również 200 sadzonek kann, 
które także będą znajdować się w różnych 
częściach miasta – dodaje Piestrak. 

JO

Będzie estetyczniej…
Przy  cmentarzu  parafial-

nym  w  Strzelinie  (na  wyso-
kości  wejścia  na  targowisko) 
wybudowano boks na odpady. 
Kontener  stanął  na  przyległej 
do  nekropolii  działce,  którą 
administrator, Centrum Usług 
Komunalnych  i  Technicznych 
w  Strzelinie,  pozyskał  od  Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowe-
go  „Wyzwolenie”.  – Do tej 
pory kontener na śmieci 
stał na cmentarzu i nie był 
wygrodzony. Często śmie-
ci rozwiewało na nagrobki, 
co nie wyglądało estetycz-
nie – mówi kierownik CUKiT 
Ryszard Piestrak. 

JO 

Boks na odpady na cmenatrzu parafiialnym 
w Strzelinie zlokalizowano na wysokości 
wejścia na targowisko przy ul. gen. Stani-
sława Maczka

Aktualizacja rozkładu jazdy SKP
Od 1 czerwca 2020 roku będzie obowiązywał zaktualizowany rozkład jazdy Strzelińskiej Ko-
munikacji Publicznej. Nie należy się jednak spodziewać zasadniczych i  gruntownych zmian 
na liniach podmiejskich. Zmiany godzin kursowania oraz częstotliwość zarówno w dni robo-
cze jak i soboty, dotyczyć będą przede wszystkim linii miejskich A i B. 

W dni robocze zmniejszy się o 2, liczba kursów na liniach A i B. Wszystkie sobotnie kursy na tych dwóch liniach 
oraz jednej linii podmiejskiej 4, zostaną zawieszone do odwołania.
W związku z planowanym rozpoczęciem budowy Ratusza, przystanek autobusowy Rynek, będzie pomijany przez 

autobusy linii:  4, 6, 7, 17 i 6/17. Drobnej korekcie ulegnie jednocześnie przebieg linii 4 do Częszyc. Autobusy tej linii 
między przystankami Mickiewicza/Pocztowa i Jana Pawła II/Szkoła będą kursować w obu kierunkach ulicą Poczto-
wą i obsługiwać przystanek Pocztowa/Jana Pawła II z pominięciem zlikwidowanego przystanku Rynek.
Pasażerowie pozostałych linii: 6, 7, 17 i 6/17, którzy dotychczas korzystali z przystanku Rynek, w zależności od po-

trzeb będą mieli do dyspozycji dwa najbliżej oddalone od niego przystanki: Kościelna/Szkoła i Pocztowa/Jana Pawła II.
W okresie tegorocznych wakacji, zawieszone zostają wszystkie kursy autobusów SKP do Ośrodka Wypoczynku 

Świątecznego w Białym Kościele, które realizowane były w każdą sobotę i niedzielę. 
Autobusy na pozostałych liniach: 1, 11, 2, 12, 3 i 13 będą kursować bez zmian.
Nowe, zaktualizowane rozkłady jazdy zostaną jak zwykle zamieszczone na wszystkich tabliczkach przystankowych. Będą 

również dostępne na stronach internetowych: skp.strzelin.pl i Facebook’u oraz w aplikacji mobilnej KiedyPrzyjedzie?
Przypominamy, że autobusy SKP w ciągu roku nie kursują w następujących dniach: 1.I (Nowy Rok), 6.I (Trzech 

Króli), Wielka Sobota, Poniedziałek Wielkanocny, 1.V (Święto Pracy), 2.V (Dzień Flagi Narodowej), 3.V (Święto 
Konstytucji 3 Maja), Boże Ciało, 15.VIII (Święto Wojska Polskiego), 1.XI (Wszystkich Świętych), 11.XI (Narodo-
we Święto Niepodległości), 25.XII (Wigilia Bożego Narodzenia) i 26.XII (Boże Narodzenie).

Biały Kościół

Zastąpił wysłużonego poprzednika

Strażnicy mają nowy pojazd
nowano  w  budżecie  gminy 
Strzelin  na  2020  rok  przy-
jętym  przez  Radę  Miejską 
Strzelina. Po przeprowadze-
niu  niezbędnych  procedur 
związanych  z  wyłonieniem 
dostawcy  nowoczesny  oraz 
dobrze  wyposażony  pojazd 
dotarł  niedawno  do  na-
szych  strażników.  Koszto-
wał  około  100  tys.  zł.  Ma 
służyć  przede  wszystkim 
do  codziennego  patrolowa-

nia miasta  i  gminy  oraz  re-
alizacji  wielu  innych  zadań, 
które na co dzień wykonuje 
nasza  straż miejska. A war-
to podkreślić, że strzelińscy 
strażnicy  w  okresie  pan-
demii  mają  też  dodatkowe 
obowiązki,  m.in.  dostar-
czają  posiłki  osobom  po-
zostającym  w  kwarantannie 
i  maseczki  ochronne  oraz 
kontrolują  wykonywanie 
ograniczeń  związanych 

z  wirusem  COVID  –  19. 
Nasi  strażnicy  nie  kryją 
zadowolenia  z  pozyskania 
nowoczesnego  pojazdu.  - 
Dziękujemy burmistrzm 
Dorocie Pawnuk, radnym 
oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do realiza-
cji tego przedsięwzięcia 
tak bardzo oczekiwanego 
przez strażników - napi-
sano  na  profilu  FB  Straży 
Miejskiej w Strzelinie.

Nowy samochód służbowy straży miejskiej

Dodajmy,  że  strzeliński 
samorząd  troszczy  się  rów-
nież  o  mobilność  innych 
lokalnych służb pracujących 
dla  naszych  mieszkańców. 
W ostatnich latach z budże-
tu  gminy  Strzelin  dofinan-
sowywano  zarówno  zakupy 
policyjnych radiowozów, jak 
i  pojazdów  strażackich  dla  
zawodowej  jednostki  oraz 
jednostek ochotniczych.

RED 
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Niebawem w księ-
garniach pojawi się 
kolejny retro kryminał 
Tomasza Duszyńskie-
go. „Glatz. Kraj Pana 
Boga” to kontynuacja 
wcześniejszej książki, 
w której losy dzieją 
się głównie na ziemi 
kłodzkiej, ale także 
w Strzelinie. Posta-
nowiliśmy porozma-
wiać z autorem o jego 
nowej książce. Czego 
czytelnicy mogą się 
spodziewać?

Wielkimi krokami zbliża 
się premiera drugiej części 
powieści kryminalnej 
„Glatz. Kraj Pana Boga”. 
Kiedy dokładnie ujrzy 
światło dzienne książka 
i gdzie będzie można ją 
kupić?
- 3 czerwca to oficjalna data 

premiery mojego nowego re-
tro kryminału. Książkę moż-
na  już  zamawiać  w  Empiku 
i  innych  księgarniach  inter-
netowych  w  przedsprzeda-
ży.    Sqnstore.pl,  księgarnia 
internetowa  wydawnictwa 
SQN,  wysyłkę  rozpocznie 
już  15  maja.  Zamawiając 
tam egzemplarz „Glatz. Kraj 
Pana  Boga”  będzie  można 
otrzymać  książkę  na  około 
3  tygodnie  przed  premie-
rą,  do  tego  w  promocyjnej 
cenie.  To  bardzo  ciekawa 
opcja, którą polecam.

 
Czy druga część książki 

to kontynuacja losów 
bohaterów czy zupełnie 
nowa opowieść? Czego 
czytelnik może się spo-
dziewać?
- „Glatz” staję się cyklem, 

mam  nadzieję  wielotomo-
wym. Każdy z tomów będzie 
można  czytać  oddzielnie. 
Kapitan Klein  i wachmistrz 
Franz  Koschella  są  rozpo-
znawalnymi  bohaterami, 
którzy zapewne pojawiać się 
będą w kolejnych odsłonach 

Tak prezentuje się okładka najnowszej książki strzelińskiego pisarza

Tomasz Duszyński na sowim koncie ma ponad 20 wydanych książek

Losy córki kłodzkiego 
importera cygar

Zbrodnia, porwanie 
i nieoczekiwany zwrot 

powieści.  Nie  odmawiam 
sobie  jednak wprowadzania 
nowych  barwnych  posta-
ci. W  drugiej  części  pojawi 
się  miedzy  innymi  postać 
historyczna,  Gabriele  von 
Magnis, hrabianka z Bożko-
wa, której życiorys  jest nie-
zmiernie ciekawy.
Czytelnik  spodziewać 

się  może  kolejnej  zbrodni. 
Śledzić  będziemy  losy  za-
ginionej  Sabine  Hunfeld, 
córki  znanego  kłodzkiego 
importera  cygar.  Jej  zwłoki 
zostały  odkryte  w  pobliżu 
Zieleńca,  przez  5  lat  ktoś 
skutecznie  zacierał  ślady 
związane  z  jej  porwaniem. 
Franz  Koschella  mozolnie 
odkrywa  okoliczności  tam-
tej  tragedii, okazuje się  jed-
nak,  że  dochodzenie  przy-
biera  nieoczekiwany  obrót. 
Do  Kłodzka  przybywa 
Wilhelm Klein  i  nie wiado-
mo czy dawni znajomi będą 
sprzymierzeńcami  w  tej 
sprawie, czy wręcz przeciw-
nie,  staną  po  przeciwnych 
stronach barykady.

 
 Nadal książka osadzona 

jest głównie w Kłodzku? 
W książce pojawił się wą-
tek strzeliński. Czy czytel-
nicy mogą spodziewać się 
jego kontynuacji?
- Samo Kłodzko pozosta-

wać będzie zapewne w cen-
trum  wydarzeń,  jednak  nie 
potrafię  sobie  odmówić 

podróży  z  moimi  bohate-
rami  szlakami  innych miast 
i  ciekawych  miejsc  ziemi 
kłodzkiej.  Wraz  z  Kleinem 
i  Koschellą  zawędrujemy 
do Dusznik-Zdroju, a także, 
do przedwojennego Strzeli-
na. Nie ukrywam, że praca, 
którą  wykonuję  w  archi-
wach,  czytając  dokumen-
ty,  książki  i  opracowania 
pozwala  mi  na  odkrywanie 
historii  regionu  hrabstwa 
kłodzkiego i Strzelina. Tymi 
odkryciami  staram  się dzie-
lić  z  czytelnikami wplatając 
wiele wątków  i  ciekawostek 
w fabułę. Tak będzie i teraz. 
Dla  czytelników  strzeliń-
skich,  mam  nadzieję,  przy-
jemnie  będzie  choć  przez 
chwilę  przejść  się  ulicami 
dawnego  Strehlen,  miasta, 
które  dziś  już  nie  istnieje. 
Jeden  zresztą  z  bohaterów 
moich  powieści  urodził  się 
w naszym mieście.

 
 Czy pracujesz nad kolej-

nymi odsłonami powieści?
-  Tak,  mam  nadzieję, 

że  cykl  będzie  się  rozrastał. 
„Glatz” uzyskał spore grono 
czytelników.  Powieść  została 
też  nominowana  jako  jed-
na  z  5  powieści  do  nagrody 
Kryminalna Piła za 2019 rok 
(z  96  zgłoszonych  krymina-
łów).  Pracuję  nad  kolejnymi 
tomami. W tej chwili  trudno 
powiedzieć  ile  ich  będzie. 
To zależy od czytelników i ich 

zainteresowania  powieścią. 
Jeśli  „Glatz”  cieszyć  się  bę-
dzie  coraz  większą  popular-
nością, tak wydawca jak i au-
tor będą chcieli kontynuować 
wydawanie kolejnych tomów. 
W  kolejnych  odsłonach 
na  pewno  odwiedzać  będę 
z bohaterami Strzelin. Pozna-
wać  będziemy  też  Kłodzko 
i inne ciekawe zakątki kłodz-
kiej  ziemi.  W  trzecim  tomie 
zawędrujemy  na  przykład 
na Śnieżnik…

 
 W związku z obecną sy-

tuacją promowanie książki 
jest utrudnione. Nie ma 
mowy o spotkaniach au-
torskich. Czy w jakiś inny 
sposób zamierzasz spo-
tkać się z czytelnikami?
-  To  trudny  czas  dla  wy-

dawców i autorów. Na pew-
no  będą  to  spotkania  onli-
ne,  przynajmniej  dopóki 
nie  unormuje  się  sytuacja 
z pandemią. 
Mam  nadzieję,  że  w  tym 

roku  spotkam  się  jeszcze 
z  czytelnikami  na  żywo  np. 
podczas  3.  edycji  Strzeliń-
skiego  Festiwalu  Literatury 
11-12  września  albo  pod-
czas promocji nowej książki 
o Strzelinie, którą napisałem 
z żoną, a której premierę za-
planowaliśmy na  termin po-
wakacyjny.
W  tej  chwili  mogę  jedy-

nie  zachęcić  do  zamówienia 
w  księgarniach  interneto-

wych  książki  „Glatz.  Kraj 
Pana  Boga”,  lub  też  wcze-
śniejszego  tomu  „Glatz”. 
Od  czytelników  zależy,  czy 
wydawnictwa  przetrwa-
ją  i  czy  kolejne  tomy  cyklu 
się  ukażą.  Zapraszam  też 
na mój autorski profil na Fa-
cebooku,  tam  można  zna-
leźć  najnowsze  informacje 
o  „Glatz”  i  innych  moich 
powieściach.

Napisałeś ostatnio także 
opowieść dla dzieci zwią-
zaną z pandemią…
-  Detektyw  Ząbek  to  bo-

hater,  który  powstał  jakiś 
czas  temu. To  cykl  audiobo-
oków dla  dzieci  z  przygoda-
mi detektywa rozwiązującego 
niesamowite  zagadki  w  ma-
gicznym  świecie.  Ostatnio 
zdałem sobie  sprawę, że my, 
dorośli,  mocno  przeżywa-
my  sprawy  związane  z  sytu-
acją  pandemii.  Zapominamy, 
że  dzieci  także  mają  na  ten 
temat  jakieś  przemyślenia, 
a zapewne i obawy. Nie cho-
dzą  do  szkół,  przedszkoli, 
nie  mogą  wyjść  na  plac  za-
baw. Postanowiłem stworzyć 

specjalny  odcinek  przygód 
detektywa,  który  wyjaśniać 
będzie  młodszym  odbior-
com czym jest wirus i jak so-
bie  radzić  w  nowej  sytuacji. 
Detektyw musi więc poradzić 
sobie z wirusem, który prze-
dostał  się  do  magicznego 
świata ze świata ludzi.
Audiobook  pod  tytułem 

„Detektyw  Ząbek.  Zaraz 
wracam”,  czyta  Jarosław 
Boberek.  Odcinek  specjal-
ny  dostępny  jest  na  plat-
formie  storytel.pl  i  darmo-
wo  na  Youtube.  Opowieść 
znalazła  się  wśród  najczę-
ściej  słuchanych  opowie-
ści  na  storytelu  przebijając 
wiele  powieści  Remigiusza 
Mroza  i  choćby  Harry‘ego 
Pottera.  Zostałem  poro-
szony  o  napisanie  kolejne-
go  „korona  -  wirusowego” 
odcinka.  Zachęcam  dzie-
ciaki  do  odsłuchania  Ząb-
ka,  a  dorosłych  do  zakupu 
„Glatz.  Kraj  Pana  Boga”. 
Życzę  zdrowia  i  miłej  lek-
tury!

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik
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Stało  się  to,  na  co  czeka-
liśmy.  Zgodnie  z  ogłoszoną 
publicznie  decyzją  organów 
rządowych  biblioteki  znów 
mogły otworzyć swoje drzwi 
dla  czytelników.  Zrobiliśmy 
to  niemal  od  razu,  bo  już 
5  maja.    Bowiem  niedawne 
zamknięcie  bibliotek  tylko 
potwierdziło  nasze  przeko-
nanie,  że  czas  bez  naszych 
czytelników, to czas stracony.  
Co  prawda  podtrzymywali-
śmy  swoją  funkcję  tak,  jak 
to  było  możliwe.  Dokład-
nie  odkurzyliśmy  wszystkie 
książki  zalegające  na  rega-
łach  (bagatela,  ponad  30  ty-
sięcy  woluminów!),  a  nawet, 
dokonując  zakupu,  powięk-
szyliśmy  zbiory.  Oczywiście, 
książki  też  udostępnialiśmy 
ale  wyłącznie  w  wersji  elek-
tronicznej.  Chociaż  pozwa-
lało  to  korzystać  z  kilku-
dziesięciu  tysięcy  pozycji 
beletrystycznych  i  wielu  po-
zycji  popularnonaukowych, 
to  -    jak  się  przekonaliśmy  -  
nie wszyscy amatorzy czytania 
akceptują  tę  formę  kontaktu 
z książką. Tak,  jak przez wie-
lu  pożądany  jest  bezpośredni 
kontakt  z  książką,  tak  i  dla 
nas  ważny  jest  bezpośredni 
kontakt  z  czytelnikiem.    Na-
reszcie jest on znów możliwy. 
Pojawia się jednak pytanie: czy 
jest  tak,  jak  dotąd?  Niestety, 
nie - względy bezpieczeństwa 
wymuszają nieco ograniczony 

Biblioteka w Strzelinie, tak jak inne w kraju, otworzyły swoje drzwi dla czytelników

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kom-
petencji  dydaktycznej  oraz  aktywizacja młodzieży  uzdolnionej  informatycznie. 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie zostały zorganizowane koła 
informatyczne,  na  których uczniowie  rozwijali  swoje  zainteresowania  informa-
tyczne  -  głównie  programowaniem w  języku  Scratch,  Python  i C++,    a  także 
zastosowaniem tych języków w robotyce. Uczestnicy koła informatycznego mieli 
możliwość sprawdzenia się w ogólnopolskich zawodach algorytmicznych i wzięli 
udział w pierwszym etapie zawodów drużynowych (etap lokalny), który wyłonił 
sześć  najlepszych,  z  rejonu Dolnego  Śląska,  drużyn  Scratcha,  Pythona  i C++. 
Szkoła  wystawiła  pięć  zespołów  Scratcha  i  jeden  zespół  Pythona.  Uczniowie 
w określonym czasie musieli  rozwiązać zadania programistyczne  -  stworzyć al-
gorytmy w Scratchu lub Pythonie i odesłać je do serwerów Politechniki Łódzkiej 
w celu weryfikacji. Wyniki uprawniające do kolejnego etapu zawodów zdobyły 
dwie drużyny Scratcha i drużyna Pythona.
Drużyny Scratcha: Maciej Kazimierowicz 6a, Maciej Widelski 6b - czwarte miej-

sce; Mateusz Statkiewicz 6d, Wiktor Budny 6d, Mikołaj Pukalski - Pukała 7c - piąte 
miejsce. Drużyna Pythona: Michał Hewko 6d, Bartek Chmura 7b - trzecie miejsce. 
„Piątka” rywalizowała z kilkudziesięcioma szkołami Dolnego Śląska,  teraz po-

walczy o miano lidera projektu na Dolnym Śląsku. Tym samym będzie reprezento-
wać Politechnikę Wrocławską, która jest współorganizatorem projektu i zawodów. 
Ze względu na epidemię zawody zakończą się na drugim etapie - region projektowy 
Politechniki Wrocławskiej. Nie odbędą się finały, które planowane były na Politech-
nice Łódzkiej. Gratulujemy uczestnikom projektu i zwycięzcom.

RED

Świetnie spisali się  w ogólnopolskich 
zawodach algorytmicznych

Uczniowie „Piątki” w czołówce Dolnego Śląska
W ramach Ogólnopolskiego Projektu Informatycznego CMI - Centrum 
Mistrzostwa Informatycznego, 10 kwietnia 2020 r. odbył się pierw-
szy etap zawodów algorytmicznych, w  którym doskonale spisali się 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie.

BIBLIOTEKA ZNÓW PRZYJMUJE
zasięg  funkcji  biblio-
tecznych  oraz  nowy 
system  organizacji 
wypożyczeń.  Biblio-
teka  ta  sama,  ale  nie 
taka  sama. Świadcze-
nie  usługi  bibliotecz-
nej  według  nowego 
trybu będzie obowią-
zywało tak długo, jak 
to  tylko  będzie  ko-
nieczne. Bowiem mu-
simy  przedsięwziąć 
szczególne  środki 
ostrożności  –  ob-
sługa  w  warunkach 
rygoru  sanitarnego 
to  jest  nasz  wspólny 
interes.  Nie  chodzi 
tylko o obowiązkową 
dezynfekcję  rąk  (zapewniamy 
to)  oraz  konieczność  posia-
dania maseczki. Ze względów 
bezpieczeństwa obecność na-
szych gości w bibliotece musi 
być  ograniczona  do  czasu 
niezbędnego tylko do wymia-
ny  wypożyczonych  pozycji. 
A  zatem  działalność  musiała 
zostać  sprowadzona  wyłącz-
nie  do  funkcji  podstawowej. 
Nie  można  więc  korzystać 
ze  zbiorów  na  miejscu,  czyli 
w Czytelni,    to samo dotyczy 
usługi  internetowej.  Nieste-
ty,  ale  praktykowany  do  tej 
pory wolny dostęp czytelnika 
do półek nie jest teraz możli-

wy. Określa on swoje potrze-
by bibliotekarzowi, który sam 
wyszuka  ustalone  pozycje  – 
książki,  filmy,  a  nawet  prasę. 
Czytelnicy  o  skonkretyzowa-
nych potrzebach lekturowych 
mogą  już  wcze-
śniej (telefonicz-
nie,  mailowo 
lub  rezerwując 
na  swoim  kon-
cie)  zamówić 
interesujące  ich 
pozycje.  Taki 
odbiór znacznie 
skróci  czas  ich 
pobytu  w  bi-
bliotece.    Waż-
na  wiadomość: 

zwroty  wypożyczonych  po-
zycji są dokonywane wyłącz-
nie w naszym pomieszczeniu 
na  parterze  (zaraz  na  prawo 
przy  drzwiach  wejściowych 
do budynku, do  tej pory był 

to  dział  obsługujący  oso-
by  niepełnosprawne).  Tam 
też  oddane  książki  będą 
poddawane  kwarantannie, 
co wyłączy je  z obiegu na 1 
tydzień.  Prosimy  o  wyro-
zumiałość,  ale  te  wszelkie 
niedogodności  mają  swoje 
uzasadnienie  w  tych  trud-
nych  warunkach,  w  jakich 
wznawiamy  bezpośrednie 
kontakty  z  naszymi  czytel-
nikami. Mimo wszystko … 
po „Miłość w czasach zarazy” 
znów  można  przyjść  do  bi-
blioteki. Waszej biblioteki. 

1. Tylko 1 usługa – wypo-
życzanie zbiorów: książek, 

filmów, prasy.
2. Zwroty wyłącznie 

na parterze (zaraz po wejściu 
do budynku drzwi na prawo).

3. Zwrócone książki 
i filmy będą poddawane 

kwarantannie.
4. Wypożyczenia 

na piętrze w obu działach.
5. Czytelnicy 

wchodzą pojedynczo.
6. Osoby czekające w ko-

lejce obowiązuje odstęp 2m.
7. Obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk.  

8. Czytelników 
obowiązują maseczki 

(z wyjątkiem dzieci do lat 4).
9. Brak wolnego dostępu 

do półek – książki dostarcza 
bibliotekarz.

10. Można wcześniej 
złożyć zamówienie 
na konkretne pozycje.

Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna 

w Strzelinie

A teraz skrót 

najważniejszych 

informacji:ZAPRASZAMY
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Koło Gospodyń Wiej-
skich w Gościęcicach 
działa już ponad 8 lat. 
Jakie były okoliczności 
powstania? 
-  Na  pomysł  utworzenia 

koła  wpadłam  w  lutym  2012 
roku.  Zaprosiłam  kilka  kobiet 
z  wioski  na  kawę  i  postano-
wiłyśmy  ruszyć  z  załatwia-
niem  formalności.  Kolejnym 
krokiem  był  kontakt  z  preze-
sem  Wojewódzkiego  Związku 
Rolników,  Kółek  i  Organiza-
cji  Rolniczych  we  Wrocławiu 
Eugeniuszem Chrzanem, który 
wszystko  objaśnił  i  dostarczył 
dokumenty, legitymacje. 8 mar-
ca odbyło się kolejne zebranie, 
na którym uchwaliłyśmy statut, 
wybrałyśmy  zarząd, ustaliłyśmy 
składki,  wypełniłyśmy  deklara-
cje  i  zaplanowałyśmy  pierwsze 
działania.  To  data  powstania 
naszego  KGW.  Zbiegło  się 
to z wyborem   nowego  sołty-
sa  Władysława  Białkowskie-
go.  Z  poprzednikiem,  mimo, 
że to oddany wsi człowiek nie 
widziałam  możliwości  współ-
pracy  w  tym  temacie,  gdyż 
nasze pojęcie podtrzymywania 
tradycji widzieliśmy inaczej. 

Ilu obecnie członków 
liczy koło? 
- Na początku było nas szes-

naście. W międzyczasie kobie-
ty  odchodziły  i  przychodziły 
nowe.  Obecnie  jest  nas  dzie-
sięć.  Dwie  panie  chcą  do  nas 
dołączyć, ale planują latem. 
Ponieważ nie mamy świetlicy, 

a  remiza,  z  której  czasem  ko-
rzystamy jest ciasna, zimna i nie 
ma toalety, najczęściej spotyka-
my się u mnie w domu. Bardzo 
lubię  gości  i  nie  przeszkadzają 
mi. Wszystko co potrzebujemy 
mamy  też  pod  ręką.  Od  sa-
mego  początku  mamy  zasadę, 
że  takiej  organizacji  jak  nasza 
powinny  przyświecać  przede 
wszystkim cele zapisane w sta-
tucie,  czyli  integracja  kobiet 
na  wsi,  kultywowanie  tradycji 
i  kultury  wsi  polskiej,  uczenie 
się  przedsiębiorczości,  praca 
na rzecz środowiska lokalnego. 

Ale początki chyba nie 
należały do prostych…

KGW w Gościęcicach to jedno z najprężniej działających kół w naszej gminie (zdjęcie archiwum)

Jako pierwsze w powiecie 
uszyły własne stroje… Czasem widać 

łezkę w oku
To jedno z najprężniej działających KGW 
w naszej gminie. Działalność rozpoczęli 
raptem 8 lat temu, a ich osiągnięcia można 
długo wyliczać. Kronika, którą prowadzą 
bardzo skrupulatnie przyprawia o zachwyt. 
KGW w Gościęcicach może pochwalić się nie 
tylko nagrodami w konkursach, ale także 
udziałem w muzycznym teledysku, uszyciem 
własnych strojów czy tworzonej książce ku-
charskiej. O działalności koła rozmawialiśmy 
z przewodniczącą Anną Jankowską.

GOŚCIĘCICE -  Tak.  Na  początku  waż-
ne  było  dla  nas  zarabianie 
pieniędzy,  bo  nie  miałyśmy 
nic.  Jeździłyśmy  na  jarmarki 
ze  stroikami,  ciastami  i  inny-
mi  smakołykami.  Ciasta  pie-
kłyśmy  w  domach,  podobnie 
ze  stroikami,  ale  zdarzało  się, 
że robiłyśmy je wspólnie w re-
mizie.  Każde  takie  spotkanie 
było  fantastyczne.  Wymienia-
łyśmy  się  sposobami  na  pro-
blemy  w  życiu  codziennym, 
przepisami,  wspominałyśmy 
dawne  czasy,  robiłyśmy  kro-
nikę.  Odkrywałyśmy  w  sobie 
talenty,  uczyłyśmy  się  nowe-
go  rękodzieła.  Za  zarobione 
pieniądze  kupiłyśmy  sporo 
sprzętu  i  rzeczy  potrzebnych 
do  wyjazdów  na  jarmarki  czy 
pokazy.  Mamy  m.in.  namioty, 
stoły,  podgrzewacze,  obrusy, 
tace,  gofrownicę,  kuchenkę 
turystyczną  gazową,  warnik 
itd. Zrobiłyśmy banery, wydru-
kowałyśmy  pocztówki.  Część 
sprzętu    mamy  z  nagród:  na-
czynia,  patelnie  elektryczne, 
robot,  garnki.  Teraz  już  nie 
mamy parcia na zarobkowanie, 
tym bardziej,  że mamy na  jar-
markach konkurencję z ciasta-
mi ze strony szkół. Wolimy iść 
w  innym  kierunku,  pracować 
nad zatrzymaniem tradycji.

No właśnie, podobno 
pracujecie nad własną 
książką kucharską…
-  To  prawda.  To  mozolna 

praca,  wymagająca  rzetelnego 
podejścia, a teraz ze zrozumia-
łych  względów  spotkania  się 
nie odbywają. Książka kuchar-
ska  będzie  ozdobiona  cieka-
wostkami z życia codziennego 
na powojennej wsi. 

Koło może się pochwa-
lić sporymi osiągnięciami. 
Z których jesteście najbar-
dziej dumni?
- Trudno wybrać to najważ-

niejsze. Jest ich wiele. Wymienię 
te najważniejsze. W pierwszym 
roku  działalności  wygrałyśmy 
na  jarmarku  konkurs  w  kate-
gorii potrawa. Zrobiono o tym 
filmik.  Potem  uszyłyśmy  so-
bie  same stroje  (jako pierwsze 
koło w powiecie). Otrzymały-
śmy  z  gminy  na  ten  cel  2  tys. 
zł. Uszyłyśmy 12 kompletnych 

strojów. 
Potem  przyszedł  czas 

na  konkurs  Kulinarne  Dzie-
dzictwo Dolnego Śląska, gdzie 
zajęłyśmy III m za zupę z po-
krzywy  i  granitowego  pieroga 
z kasztanami. 
Na  Facebooku  znalazł  nas 

zespół  Klezmafour.  Pojawi-
liśmy  się  w  teledysku  do  ich 
utworu    „W  górę".  To  była 
wspaniała  przygoda. Telewizja 
gościła  u  nas  kilkakrotne:  le-
piłyśmy  pierogi,  opowiadając 
o  ich  pochodzeniu,  piekłyśmy 
babki i koguty wielkanocne itp. 
Wszystkie    programy  można 
odnaleźć na naszym profilu fb 
i poczytać o nich  w kronice. 
Kolejnym  osiągnięciem  był 

kalendarz,  który  wykonałyśmy 
we  współpracy  z  Moniką  Boj-
san i innymi, w tym z burmistrz 
Strzelina Dorotą Pawnuk. Część 
kalendarzy przekazałyśmy na ak-
cje charytatywne, w których no-
tabene często bierzemy udział.
W  ubiegłym  roku  zdoby-

łyśmy  dwa  zaszczytne  tytuły: 
najlepsze  KGW  w  powiecie 
i najlepsza gospodyni w powie-
cie.  Konkurs  był  organizowa-
ny  przez Gazetę Wrocławską. 
Byłyśmy  nominowane  przez 
strzeliński KRUS. 
Jesteśmy  dumne,  że  m.in. 

dzięki pracy nasza wioska zdo-
była  III miejsce w corocznym 
konkursie  „Piękna  Wieś  Dol-
nośląska”. 
Miałyśmy też wkład w zdo-

byciu dofinansowania na budo-
wę  świetlicy.  W  Gościęcicach 
działa również stowarzyszenie. 
Mamy  pierwszą  w  regionie 
„wioskę  tematyczną”,  w  któ-

rych  zakładaniu  miałam  rów-
nież udział.  
Największym  osiągnięciem 

jest  dla  nas  pomysł  i  realizacja 
pierwszego Turnieju KGW. Za-
częłyśmy  od  organizacji  u  nas. 
Impreza miała swój dalszy ciąg 
w  kolejnych  latach.  Niestety 
z  różnych względów nagle  zo-
stała pominięta, ale ku naszemu 
wielkiemu  szczęściu  i  za  spra-
wą burmistrz  i dyrektora SOK 
w ubiegłym  roku została  reak-
tywowana.  Turniej  odbył  się 
przy okazji dożynek. 

Bardzo skrupulatnie 
prowadzicie kronikę. Jakie 
materiały można w niej 
znaleźć?
-  Kronika,  a  właściwie  już 

dwie, istnieje od 2011 roku. Je-
stem odpowiedzialna za jej pro-
wadzenie, ale często pomagają 
mi  w  uzupełnianiu  koleżanki. 
Staramy się w niej zamieszczać 
wszystkie  informacje,  które 
kiedyś mogą odczytać potom-
ni. Wklejamy i opisujemy zdję-
cia  z  imprez  (dożynki,  dzień 
kobiet,  mikołajki,  wigilia,  itd). 
Dołączamy artykuły dotyczące 
wsi,  dyplomy. Właściwie  znaj-
dziemy  tu  historię  naszej  wsi 
od  2011  r.  Czasem  zamiesz-
czamy też ciekawostki z okolic 
jak spis radnych, szopkę nowo-
roczną, a ostatnio artykuł o ks. 
Prałacie  Łukaszczyku  i  jego 
szopkach w  kościele  w Kuro-
patniku  (to  nasza  parafia),  ar-
tykuł  o  epidemii.  Wkleiłyśmy 
również  artykuły  o  budowie 
świetlicy.  Priorytetem  jest  nie 
dekorowanie  kroniki  bibułka-
mi i cekinami, a zamieszczenie 

jak największej  ilości  informa-
cji o naszym wioskowym życiu. 
Mamy również stare pamiątko-
we zdjęcia wioski  i niektórych 
mieszkańców, umieściliśmy też 
wspomnienia  najstarszych  lu-
dzi o  tym  jak było po wojnie. 
W kronikach są artykuły o nie-
których naszych mieszkańcach, 
sportowcach,  artystach.  Jeśli 
tylko  ktokolwiek  ma  życzenie 
poczytać,  serdecznie  zapra-
szamy.  Zawsze  udostępniamy 
kroniki  na  imprezach.  Wiele 
ludzi  je ogląda. Czasem widać 
łezkę w oku, gdy patrzą na sta-
re zdjęcia. Prowadzenie kroniki 
to wielka satysfakcja.

 
Czy koło boryka się z ja-

kimiś problemami? 
-  Pewnie,  że  tak.  Najwięk-

szym  jest  brak  świetlicy.  Sprzęt 
trzymamy w mieszkaniach, spo-
tkania odbywają  się w domach, 
nawet niektóre szkolenia. Za kil-
ka miesięcy będziemy mogły już 
w pełni korzystać z pięknej, no-
woczesnej świetlicy. Zaczęłyśmy 
zbiórkę  pieniędzy  na  drobny 
sprzęt. Zrobiłyśmy  licytację cia-
sta.  Założyłam  profil  sołeckie-
go  Facebooka.  Tam  staram  się 
również prosić o pomoc. Mamy 
także plany co do dekoracji sali, 
ale musimy ustalić to z sołtysem. 
Mamy wielki  żal do obecne-

go  rządu,  że  tak niesprawiedli-
wie potraktował kobiety na wsi. 
chodzi o nową ustawę o KGW. 
Teraz  można  rejestrować  koło 
wyłącznie  w  ARiMR,  ubie-
gając  się  jednocześnie  o  do-
finansowanie  –  min.  3  tys.  zł. 
Dotychczas  koła  rejestrowały 
się  w  Wojewódzkich  Związ-

kach  Rolniczych,  istniejących 
od  150  lat.  Oczywiście  duża 
część  kół  nie  przerejestrowa-
ła  się  do  ARiMR,  zachowując 
lojalność  wobec  WZR  i  nie 
łakomiąc  się  na  „srebrniki”. 
I tzw. stare koła nic nie dostały 
mimo, że  tyle  lat utrzymywały 
tradycję i były na wszelkie we-
zwanie  (stroje,  śpiew,  gotowa-
nie). Natomiast  część  nowych 
kół  połakomiła  się  na  pienią-
dze  i  w  sporej  części  nic  się 
nie dzieje. Na  szczęście  słyszę 
o  takich  co  pracują  i  życzę  im 
powodzenia. 

Jakie macie plany 
na przyszłość?
-  Będziemy  chciały  brać 

czynny  udział  w  sprzątaniu 
i  zagospodarowaniu  świetlicy, 
w  jej  otwarciu.  Już  poczynili-
śmy wstępne plany z sołtysem. 
Chcemy dokończyć pracę nad 
książeczką kucharską. Nauczy-
łyśmy  się  decoupagu,  szydeł-
kowania,  robienia  kwiatów 
z foamiranu. Chciałybyśmy od-
być kurs robienia kwiatów z bi-
buły  i  z  pończoch. Mamy  też 
dużo  pomysłów  na  spotkania 
z kosmetyczkami itp. Same też 
chciałybyśmy prowadzić kursy, 
np.  pieczenia  ciast.  Ponadto 
czekają nas imprezy wioskowe, 
w które chcemy się  zaangażo-
wać. Wszystko się okaże. Teraz 
najważniejsze  byśmy  przeżyli 
ten trudny czas epidemii.
I właśnie tego życzę wszyst-

kim  czytającym  ten  tekst  - 
dbajmy o siebie i najbliższych.

Dziękuję za rozmowę 
Jakub Olejnik
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W czasie pandemii 
koronawirusa sport 
stanął w miejscu. 
Wszelkie rozgrywki, 
zawody sportowe 
zostały zawieszone. 
Niektóre dyscypli-
ny można ćwiczyć 
online. Na takie 
rozwiązanie wpadł 
m.in. Strzeliński Klub 
Karate Kyokushin...

Klub  od  kwietnia  prowa-
dzi  treningi dla dzieci online 
(na  żywo).  Zajęcia,  prowa-
dzone  przez  trenerkę  Alek- Zajęcia online prowadzi m.in. 

trenerka Aleksandra Bukowa Strzeliński Klub Karate Kyokushin skupia się na treningach online

Instruktorka Strzelińskiego Ośrodka Kultury pokazuje, jak w prosty sposób stwo-
rzyć grę zręcznościową

Dyrektor SOK Dariusz Stępień czytał bajki i legendy z różnych zakątków świata

„Drum Pandemic” to cykl zajęć nauki gry na perkusji dla początkujących

Treningi online 
sandrę Bukową, odbywają się 
na  platformie  www.zoom.us 
w poniedziałki i środki o go-
dzinie  16:00.  Dla  dorosłych 
natomiast  w  tych  samych 
dniach o godzinie 17:15. Tre-
ningi  są  skierowane  do  klu-
bowiczów  lub  osób,  które 
chcą  się  zapisać  do  klubu. 
Aby zobaczyć  trening należy 
się  zalogować  na  platformie 
podając imię i nazwisko oraz 
wpisać  ID  spotkania,  które 
podają  instruktorzy.  - Jeśli 
ktoś chciałby dołączyć 
i rozpocząć swoją przy-
godę z karate to prosimy 
o kontakt pod numerem 
telefonu 606 727 129 – mówi 
instruktor Artur Jakubiec. 

JO

Część wydarzeń odwołano, niektóre przesunięto Kultura w sieciBez imprez, koncertów, spektakli i kina. Dzia-
łalność kulturalna została mocno ograni-
czona. Instytucje kultury, w  tym Strzeliński 
Ośrodek Kultury, przeniosły swoje działania 
głównie do sieci. Na faceboooku powstał Kul-
turalny Sztab Kryzysowy. Cyklicznie wrzuca-
ne są także filmiki dotyczące m.in. nauki gry 
na  perkusji, zabawy z  językiem angielskim 
czy materiały instruktażowe dla dzieci.

miki.  Dyrektor  placówki 
Dariusz  Stępień  opowiadał 
ciekawostki  o  zagranicz-
nych  podróżach  w  cyklu 
„W  świecie  baśni  i  legend 
z  różnych  regionów  kuli 
ziemskiej”  (m.in.  Japonii, 
Zjednoczonych  Emiratów 
Arabskich, Rwandy). Na fb 
pojawiają się również filmi-
ki nauki gry na perkusji (dla 
początkujących i zaawanso-
wanych), zabawy z językiem 
angielskim  pn.  „Angielski 
na  własnym  podwórku”, 
a  także  materiały  instruk-
tażowe dla dzieci  jak stwo-
rzyć gry zręcznościowe czy 
wykonać  różne  dekoracje 
np. z balonów. Działalność 
w  Internecie  to  jednak  nie 
wszystko.  Wykorzystano 
okienną  witrynę  przy  wej-

ściu do ośrodka, przy której 
zawieszono  zdjęcia  Toma-
sza Zacharowa z niedawnej 
wystawy  jego  fotografii. 
Planowane  są  także  wyda-
rzenia  związane  z  „75-le-
ciem  powrotu  Strzelina 
do  Polski”.  W  In-
ternecie  pojawi  się 
film  reportażowy 
(historyczny  spa-
cer  po  mieście). 
W witrynie ośrodka 
zmieniona  zostanie 
wystawa,  zaś  chętni 
będą mogli zobaczyć 
ekspozycję  w  izbie 
muzealnej  przy  ul. 
Brzegowej  (dawny 
budynek  ośrodka). 
Zwiedzanie, przy za-
chowaniu  wszelkich 
środków  ostrożno-
ści  (obowiązkowe 
maseczki, dezynfek-
cja  rąk  i  mała  ilość 
osób),  będzie  moż-
liwe  w  poniedzia-
łek  18 maja,  w  go-
dzinach  12-14  oraz 

16-18, a także we wtorek, 19 
maja (godz. 12-14, 16-18). 
A  co  z  pozostałymi  pla-

nowanymi  tegorocznymi  im-
prezami? – Na chwilę obec-
ną nie jesteśmy w stanie 
określić jak rozwinie się 

sytuacja w kraju –  zaczyna 
dyrektor  SOK  Dariusz  Stę-
pień.  - Pewne jest, że nie 
odbędzie się kolejna edy-
cja Food Trucków, która 
planowana była w czerwcu. 
Byliśmy zmuszeni odwołać 

to wydarzenie. Pozostałe 
imprezy są na razie w zawie-
szeniu. Gdy tylko będziemy 
znać szczegóły, na bieżą-
co poinformujemy o nich 
mieszkańców – dodaje. 

Jakub Olejnik  

W  czasie  pandemii  znacz-
nie osłabły wydarzenia kultu-
ralne. Nie mogą  być  organi-
zowane  koncerty,  spektakle, 
nie funkcjonują również kina. 
Strzeliński  Ośrodek  Kultury 
musiał  zrezygnować  z  wielu 
planowanych wydarzeń. Anu-
lowano m.in. występ Abelar-
da Gizy, a osoby, które zaku-
piły  bilety  otrzymają  zwrot 
pieniędzy.  Nie  wiadomo  jak 
długo potrwa zakaz organiza-
cji imprez, ale niektóre wyda-
rzenia  przesunięto.  Przenie-
siono spektakl pt. „Kobieta 
idealna”,  który  pierwotnie 
miał  się  odbyć  12  mar-
ca.  Nowy  termin  ustalono 
na  środę,  2  grudnia.  Za-
kupione  bilety  zachowują 
ważność.  Wiele  instytucji 
przeniosło działania do sie-
ci.  Podobnie  działa 
SOK,  który  pracu-
je  za  zamkniętymi 
drzwiami.  Powstał 
specjalny profil face-
bookowy  Kulturalny 
Sztab  Kryzysowy, 
na  którym  pojawiają 
się  m.in.  konkursy, 
linki  do  bajek,  mu-
zyka  czy  ciekawostki 
kulturalne.  Na  ofi-
cjalnym profilu  face-
bookowym SOK pra-
cownicy  umieszczają 
również  cyklicznie 
różnego  rodzaju  fil-
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Gruntownie  oczyszczono  i  zdezyn-
fekowano  niecki  basenowe,  zbiorniki 
przelewowe  oraz  ich  cyrkulację.  Zde-
zynfekowano  liny  torowe  oraz  sprzęt 
basenowy przeznaczony  do  korzystania 
przez klientów.  W nieckach basenowych 
wymieniono  wodę.  Został  przeprowa-
dzony  serwis  oraz  naprawa  powłoki 
wewnętrznej  zjeżdżalni  (uzupełnianie 
ubytków, woskowanie ślizgu). Utrzymy-
wanie  wody  w  nieckach  basenowych, 
pomimo  zamknięcia  obiektu  jest  nie-
zbędne,  abyuzyskać  należyte  parame-
try  wody.  Spuszczenie  wody  z  niecek 
oraz całego obiegu mogłoby skutkować 
namnażaniem  szkodliwych  dla  zdro-
wia  mikroorganizmów.  Obecnie  woda 
basenowa  jest  uzdatniana  i  filtrowana 
w  trybie  „postojowym”  z  wykorzysta-
niem minimalnej  ilości  chemii  baseno-
wej. Przemalowano hol główny, wszyst-
kie  ciągi  komunikacyjne, pomieszczenia 
przebieralni  i  natrysków  znajdujących 
się przed halą basenową, pomieszczenia 
ratowników oraz biura. Zakonserwowa-
no  schody  zjeżdżalni,  przeprowadzono 
kompleksową wymianę  fug w pomiesz-
czaniach  przebieralni  i  pod  natryskami 
oraz  w  korytach  przelewowych  basenu 
rekreacyjnego  i  brodzika  dziecięcego. 
Umyto  wszystkie 
przeszklenia  od  stro-
ny  wewnętrznej 
na  hali  basenowej, 
a  specjalnymi  urzą-
dzeniami doczyszczo-
no  kafelki  znajdujące 
się na hali basenowej 
oraz  w  ciągu  komu-
nikacyjnym,  tzw.  hol 
od  wejścia  główne-
go  do  przebieralni. 
Zamontowano  do-
zowniki  na  specjali-
styczne  środki  che-
miczne,  niezbędne  W czasie zamknięcia w aquaparku skupiono się na pracach konserwatorskich i renowacyjnych

Po otwarciu na klientów będzie czekał mocno odświeżony basen

Na basenie trwają prace konserwatorskie 

Przestój w Aquaparku
W  związku ze  stanem epidemii ogłoszonym 
w  kraju, od  12 marca w  Aquaparku Granit 
w  Strzelinie trwa przerwa technologiczna 
w funkcjonowaniu. 

do  codziennego utrzymania  i  dezynfekcji 
obiektu.  Odświeżono  i  zdezynfekowano 
pomieszczenia toalet na wszystkich pozio-
mach obiektu, a  także wymieniono  lustra 
w  pomieszczeniach  przebieralni  i  toalet 
w całym obiekcie. Skręcono  i zabejcowa-
no  leżaki  dla  klientów,  ustawione  na  hali 
basenowej oraz odświeżono  sztuczne  ro-
śliny rozstawione na basenie oraz w holu 
głównym  Aquaparku.  Zmieniono  obicie 
spękanych  przybrudzonych  siedzisk  wy-
poczynkowych ustawionych w strefie kas. 
Trwają  prace  konserwujące  i  naprawcze 
na „podbaseniu”, których nie można było 
wykonać  w  trakcie  normalnego  funkcjo-
nowania  obiektu.  Dokonano  także  prze-
glądu filtrów, zbiorników wyrównawczych 
oraz urządzeń, które odpowiadają za pra-
widłową  pracę  części  basenowej.  Rozpo-
częła się również niezbędna modernizacja 
sauny  wraz  z  remontem  pomieszczenia 
wypoczynkowego w  strefie  saun.  Powyż-
sze prace są niezbędne, aby zapewnić pod-
wyższony poziom bezpieczeństwa sanitar-
nego w dobie zagrożenia epidemicznego. 
W związku z tymczasowym zamknięciem 

Aquaparku  ważność  wszystkich  karnetów 
basenowych zostaje przedłużona do 5 stycz-
nia 2021 r. bez straty środków na koncie.

Katarzyna Psiurska
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Susza stawia przed nami nowe wyzwania. Trawa i cała 
roślinność pozbawiona odpowiedniej  ilości wody, zaczy-
na usychać. Zjawisko  to potęgowane  jest  również przez 
zbyt niskie  koszenie  trawników. Wystawiony na  żar  sło-
neczny  trawnik nie ma  szans na przetrwanie. Następuje 
degradacja  terenów  zielonych  oraz  ich  zanikanie,  przez 
co likwidowane są również miejsca do schronienia wielu 
zwierząt: płazów, owadów (w tym tak istotnych dla eko-
systemów owadów zapylających) i wielu innych gatunków. 
Trawa utrzymuje wilgoć, produkuje tlen, a jej korzenie wią-
żą ze sobą małe cząsteczki gleby, co zmniejsza znacznie 
unoszenie się pyłów do powietrza i jego zanieczyszczanie.
Regularne  koszenie  trawy  spowoduje  w  rezultacie 

duże  wyparowywanie  wody  z  powietrzni  gleby,  gdyż 
zniknie  istotna  warstwa  ją  zatrzymująca. Wykorzysty-
wanie do koszenia kosiarek spalinowych powoduje po-
wstanie spalin, unoszenie się pyłów oraz generuje hałas, 
które powodują zanieczyszczanie środowiska.
Hydrolodzy bieżący rok nazywają katastrofalnym, a tak 

niskich stanów wód i okresów bez opadów nie notowano 
od ponad stu lat. Dlatego też tak istotne jest przeciwdzia-
łanie nadmiernej utracie wody, jej racjonalne wykorzysty-
wanie i gospodarowanie nią. Jednym z kroków, jakie mo-

Grozi nam prawdziwa katastrofa

Gmina ogranicza koszenie
Zmiany klimatu, jakie obserwujemy, wymagają od nas podejmowania działań, 

które będą im przeciwdziałać lub minimalizować ich negatywne skutki. 
Dlatego też, Gmina Strzelin, z uwagi na panującą suszę, 
odstępuje od koszenia wybranych terenów zielonych. 

żemy podjąć w tym temacie, jest istotne ograniczenie lub 
całkowita rezygnacja z koszenia trawy. Działanie to zna-
cząco przyczyni  się do utrzymania wody w  środowisku 
i zapobiegnie jej nadmiernemu parowaniu. Miejsca zacie-
nione staną się również schronieniem dla wielu gatunków 
zwierząt, dla których obecne warunki są bardzo trudne. 
Jeżeli  już chcemy zadbać o trawnik, to nie kośmy trawy 
maksymalnie nisko. Zostawmy ją wyższą, co będzie miało 
wymierne korzyści dla środowiska. Zbyt nisko skoszony 
trawnik w rezultacie zacznie usychać, a my chcąc go ra-
tować będziemy podlewać  go obficie,  przez  co  istotnie 
wpłyniemy na mocno ograniczone zasoby wody.
Apelujemy  do  wszystkich  mieszkańców  Gminy 

Strzelin o podjęcie podobnych kroków i ograniczenie 
koszenia trawy na swoich terenach.
Z uwagi na obecną  sytuację, prosimy o wyrozumia-

łość i stosowanie powyższych reguł postępowania rów-
nież na terenach działalności lokalnych przedsiębiorstw. 
Pozwoli  to  zminimalizować  skutki  suszy  na  znacznie 
większym obszarze Miasta i Gminy Strzelin.
Dbajmy razem o lokalny ekosystem bo jest to nasz 

wspólny interes.
RED

Singletracki 
już dostępne 
i gotowe do jazdy Korzystajmy, ale rozważnie 
Po dłuższej przerwie 
spowodowanej przez 
koronawirusa (zakaz 
wstępu do lasu) oraz 
prace Nadleśnictwa 
Henryków, wszyst-
kie cztery odcinki 
gminnej sieci single-
track są już w pełni 
dostępne dla użyt-
kowników. Leśnicy 
już zakończyli prace, 
a na singletrackach 
wykonano niezbęd-
ne roboty remonto-
we i konserwacyjne.

Zachęcamy  też  do  skorzy-
stania  z  mapki  rowerowej, 
na  której  oprócz  singletrac-
ków znajdziecie też inne trasy 
rowerowe  położone  na  ma-
lowniczych Wzgórzach Strze-
linskich. Mapka jest dostępna 
na  stronie  www.strzelin.pl  
w zakładce pn. „trasy rowero-
we”. Przypominamy o zacho-
waniu  zasad  bezpieczeństwa 
m.in.  niezbędnej  odleglości 
itp. Przed skorzystaniem z tej 
rowerowej  atrakcji  warto  się 
zapoznać  z  regulaminem, 
który publikujemy poniżej.

Regulamin korzystania 
z trasy singletrack

1. Trasy rowerowe Single-

track przeznaczone są do tu-
rystycznego oraz rekreacyj-
nego użytkowania.
2. Każdy dorosły użytkownik 
korzysta z  tras Singletrack 
na  własną odpowiedzial-
ność, a  osoby niepełnolet-
nie na  odpowiedzialność 
opiekuna. Za ewentualne 
wypadki na  trasach rowe-
rowych odpowiadają sami 
użytkownicy.
3. Trasy Singletrack są ogól-
nodostępne. Za wjazd 
na trasę i korzystanie z niej 
nie pobiera się opłat.
4. Podczas poruszania się 
trasami Singletrack należy 
bezwzględnie podporząd-
kować się przepisom regu-

lującym zasady gospodarki 
leśnej, korzystania z  lasów 
i regulaminowi Singletrack.
5. Korzystający z Tras rowe-
rowych Singletrack winien 
brać pod uwagę wszelkie 
okoliczności mogące mieć 
wpływ na  bezpieczeństwo 
jazdy, w  szczególności 
na  warunki atmosferycz-
ne, stan nawierzchni tras, 
występujące oblodzenia, 
ukształtowanie terenu, 
ruch pojazdów i  pieszych. 
Należy bezwzględnie 
stosować się do  znaków 
ostrzegawczych.
6. Użytkownicy tras rowe-
rowych Singletrack powinni 
mieć świadomość, że  wa-
runki na szlakach mogą ule-
gać radykalnym zmianom 
z powodu wahań tempera-
tury, opadów, odwilży itp.
7. Na  trasach Singletrack 
pierwszeństwo poruszania 
się mają rowerzyści. Nie 
dopuszcza się poruszania 
po  trasach pojazdami me-
chanicznymi za wyjątkiem 
pojazdów obsługi trasy. 
W miejscach przecięć z dro-
gami leśnymi należy ustąpić 
drogę pojazdom poruszają-
cym się po drogach.
8. Trasy Singletrack mają 
charakter crossowy (te-
renowy) i  nie posiadają 
specjalnych przystosowań 

zwiększających bezpie-
czeństwo, dlatego należy 
zachować na nich szczegól-
ną ostrożność, zwłaszcza 
przy pierwszym przejeź-
dzie nieznanym odcinkiem.
9. Trasy są  przeznaczone 
dla rowerów górskich, pro-
simy o  przestrzeganie na-
stępujących ustaleń:
a. jedź zgodnie ze  swoimi 
umiejętnościami,
b. przed jazdą skontroluj 
stan techniczny roweru,
c. zawsze używaj mapy 
tras Singletrack, lub innej 
mamy terenowej, 
d. śledź oznakowanie,
e. jedź zgodnie z wyznaczo-
nym kierunkiem,
f. zatrzymuj się tylko w od-
powiednich i  widocznych 
miejscach, 
g. nie jedź sam,
h. jadąc w grupie utrzymuj 
odpowiednio duże odle-
głości, tak by móc w  czas 
zareagować, 
i. używaj odpowiedniego 
ubioru i wyposażenia,
j. używaj kasku i rękawic,
k. bądź ostrożny przejeż-
dżając po  mokrej, lub nie-
stabilnej nawierzchni,
l. zapoznaj się z  miejsca-
mi, które uważasz za wy-
magające,
ł. wilgotne drewniane kład-
ki pokonuj pieszo,

m. zwracaj uwagę na  in-
nych użytkowników tras.
10. Należy pamiętać, 
że  na  trasach mogą po-
jawić się przeszkody po-
wstałe w sposób naturalny, 
bez wiedzy administracji 
leśnej jak np.: złomy, wy-
wroty, osuwiska, złamane 
konary itp. Może też dojść 
do upadania drzew i ich ko-
narów na trasy, szczególnie 
w trakcie wietrznej pogody 
i  w  okresie występowanie 
szadzi lodowej.
11. Poszczególne odcinki 
tras mogą być okresowo 
zamykane z  powodu pro-
wadzenia prac leśnych lub 
innych ważnych względów. 
Będą wówczas oznaczone 
tablicami: „Zakaz Wstępu”.
12. Korzystający z tras Sin-
gletrack winni dostosować 
się do  ograniczeń w  ich 
użytkowaniu wprowadza-
nych przez zarządzającego 
terenem i/lub trasami.
13. Kolory tras nie oznacza-
ją trudności technicznych 
i  kondycyjnych, ani długo-
ści tras.
14. Korzystający z tras Sin-
gletrack winni przestrzegać 
i  dostosować się do  ozna-
kowania tras.
15. Każdorazowy wjazd 
na  trasę jest traktowany 
jako akceptacja niniejszego 
regulaminu. Niniejszy re-
gulamin zostanie umiesz-
czony w  widocznych miej-
scach w pobliżu tras.

RED


