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30 lat temu odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządu gminnego. W numerze publikujemy pierwszą część rozmów 
z byłymi i obecnymi samorządowcami, którzy w różnych kadencjach dołożyli "cegiełki" do rozwoju miasta i gminy Strzelin.  

Mówią o swoich doświadczeniach, wspominają ważne momenty, inwestycje i wydarzenia, a także oceniają obecną, 
samorządową rzeczywistość. Zapraszamy do lektury.

Jak się rodził i zmieniał 
strzeliński samorząd?

Kazimierz Kubisz Ireneusz Szałajko Jerzy Put Zdzisław Rataj Ryszard Horżaniecki Piotr Rozenek

czytaj str. 7 - 11

Złoty pocisk w rękach naszego pisarza (fot. Monika Łukasik-Duszyńska)

Złoty pocisk 
w rękach strzelinianina

W prestiżowym konkursie Warszawski Festiwal Kryminału 
nagrodę publiczności odebrał  strzelinianin Tomasz Duszyń-
ski. Wyróżnienie zdobył za kryminał retro „Glatz”. 

czytaj str. 13

czytaj str. 12

Unijne pieniądze do wzięcia

Wymień źródło ciepła 
na ekologiczne
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dofinan-

sowania wymiany źródła ciepła w ramach programu pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację sys-
temów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gmi-
nach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 
Wzór wniosku zamieszczono w zakładce pn. „Ochro-

na Środowiska” Biuletynu Informacji Publicznej gminy 
Strzelin  a projekt jest realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego. Nabór wniosków trwa od 6 lipca 2020 r. do 31 
sierpnia  2020  r.  Wszystkie  wnioski  złożone  w  trakcie 
naboru  zostaną  ocenione  formalnie  i  merytorycznie. 
Oceny wniosków rozpoczną się po zakończeniu naboru 
i będą kryterium rozstrzygającym o przyznaniu dofinan-
sowania. Realizacja zadań w ramach Programu możliwa 
będzie po podpisaniu umów. Jedynym wydatkiem moż-
liwym do poniesienia przed podpisaniem umów jest wy-
konanie audytu energetycznego. Pełne ogłoszenie o na-
borze jest dostępne na stronach 14 - 15.

„Głód” kultury...
Kultura w Strzelinie w perspektywie 30 lat. O tym jak zmieniało się 

podejście, organizacja wydarzeń i zainteresowania mieszkańców opo-
wiada Mirka Szychowiak.

Mirka Szychowiak

 Sprawdź 
kiedy 
zabiorą  
twoje 
odpady!
Publikujemy nowy 

harmonogram odpadów, 
obowiązujący od lipca do 
końca grudnia 2020.

Rada Miejska Strzelina udzieliła 
burmistrz Dorocie Pawnuk 

absolutorium i przyjęła wiele 
innych ważnych uchwał.

czytaj str. 19 -20 czytaj str. 6

Harcerskie i sportowe wakacje

Kolejne  stowarzyszenia  zorganizują  wakacyjny  wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Strzelin. Będzie to 
możliwe dzięki wsparciu lokalnego samorządu a niedawno w 
magistracie podpisano stosowne umowy.  
TKS  Granit  zorganizuje  obóz  sportowy  w  Górowie  Iło-

wieckim dla 10 dzieci a gmina dofinansuje to przedsięwzięcie 
kwotą 7  tys. zł. 20 młodych harcerzy z gminy Strzelin poje-
dzie na 12-dniowy obóz harcerski w Pobierowie. Organizator 
obozu - Hufiec ZHP Łagiewniki otrzyma na ten cel z budżetu 
naszej gminy 10 tys. zł. Pieniędze dla tych dwóch organizacji 
przyznano im w trybie pozakonkursowym.

RED

Umowę w imieniu 
TKS Granit

 podpisała prezes 
Alicja Tosik
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

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

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

Możliwe rozłożenie na raty 

Wykup 
mieszkania 

od gminy
Najemcy lokali należących do gmi-
ny Strzelin mają możliwość kupna 
mieszkania z korzystną zniżką się-
gającą do 90%.                                                                                      

                 
Strzeliński  magistrat  przypomina,  że  ist-

nieje możliwość nabycia zajmowanego lokalu 
mieszkalnego, stanowiącego własność gminy 
Strzelin.  Najemcom  spełniającym  warunki 
zawartej umowy najmu na czas nieokreślony 
przysługuje  prawo  pierwszeństwa  przy  za-
kupie lokalu, określone uchwałą z 30 marca 
2010 r. w sprawie określenia zasad sprzeda-
ży  lokali mieszkalnych, będących w zasobie 
gminy Strzelin. Zgodnie z w/w uchwałą na-
bywcy lokali deklarujący wpłatę jednorazową 
mają jeszcze możliwość skorzystania z boni-
fikat w wysokości odpowiednio 85% oraz 90 
% (ostatni lokal w budynku) zarówno do lo-
kalu,  jak  i  do  gruntu.  Jedynym  warunkiem 
jest brak zaległości w opłatach czynszowych. 
W  przypadku  kupna  lokalu  na  raty  jego 

wartość,  czyli  kwotę  określoną  przez  rze-
czoznawcę majątkowego, rozkłada się mak-
symalnie na 10 lat. Opłatę notarialną i sądo-
wą z tytułu nabycia własności lokalu ponosi 
nabywca.
W przypadku gotowości nabycia zajmowa-

nego lokalu należy wypełnić i złożyć stosow-
ny  wniosek  w  Biurze  Obsługi  Interesanta 
Urzędu Miasta  i Gminy w Strzelinie  (pokój 
nr 20 na parterze). Złożony wniosek będzie 
podstawą do wszczęcia procedury sprzedaży. 

RED

We wtorek, 9 czerwca w Strzelińskim Ośrodku Kultury przedstawiciele gmin i powiatów podpisali deklarację 
współpracy. Jej celem jest uzyskanie w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 istotnej poprawy w kluczo-
wych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego. Wśród postulatów znajdują się 
m.in.  likwidacja wykluczeń komunikacyjnych, rozwój sektora rolno-spożywczego, budowa i modernizacja sieci 
wodociągowych  i kanalizacyjnych, rozwój szkolnictwa, redukcja niskiej emisji  i poprawa powietrza,  rozwój  tu-
rystyki pieszej, rowerowej, konnej i wodnej itp. Lider, gmina Strzelin, zaprosiła do współpracy aż 26 jednostek 
samorządu terytorialnego. Wśród nich zalazły się gminy: Środa Śląska, Wiązów, Twardogóra, Międzybórz, Syców, 
Bierutów, Brzeg Dolny, Wołów, Prusice, Żmigród, Domaniów, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomło-
ty, Malczyce, Udanin,  Jordanów Śląski, Mietków, Dziadowa Kłoda, Wińsko oraz powiaty:  strzeliński, oławski, 
oleśnicki, trzebnicki, wołowski. Dodajmy, że przedstawiciele kolejnych samorządów, którzy nie dotarli do SOK-
-u na oficjalne podpisanie deklaracji, sygnowali ten dokument w budynku strzelińskiego magistratu. 
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Regionalne  Centrum 
Krwiodawstwa  i  Krwiolecz-
nictwa  we  Wrocławiu  gorą-
co zaprasza do oddania krwi 
w  siedzibie  Centrum,  Tere-
nowych  Oddziałach  w  Gło-
gowie, Legnicy, Lubinie oraz 
na  akcjach  wyjazdowego 
pobierania  krwi.  Zaprasza-
my  wszystkich  regularnych 
Krwiodawców,  a  także  tych, 
którzy  jeszcze  nigdy  nie  od-
dawali krwi.
Pamiętajmy,  że  krew  po-

trzebna  jest  każdego  dnia 
a  wielu  pacjentów  spędzi 
swoje  wakacje  w  szpitalu 
walcząc  o  zdrowie  i  życie. 
Oddawana  przez  Krwio-
dawców  krew  i  jej  składni-
ki  jest  przetaczana  osobom 
po  wypadkach,  pacjentom 
po  zabiegach  operacyjnych, 
z  zaburzeniami  krzepnięcia, 
po  oparzeniach,  z  choroba-
mi  nowotworowymi,  w  tym 
w trakcie chemioterapii. 
Aktualnie  potrzebne 

są  wszystkie  grupy  krwi. 
Szczególny  apel  do  osób 

Niedawno  rozstrzygnięto 
konkurs  na  „Wsparcie  realiza-
cji  zadania  z  zakresu  profilaktyki 
i  rozwiązywania  problemów  al-
koholowych, narkomanii i innych 
uzależnień  poprzez  organiza-
cję  półkolonii  lub  wyjazdowego 
wypoczynku  letniego  dla  dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na te-
renie  Gminy  Strzelin”.  W  tym 
roku  gmina  Strzelin  przeznaczy-
ła na ten cel  100 000 zł a z tych 
środków  skorzysta  5  lokalnych 
stowarzyszeń
Uczniowski  Klub  Sportowy 

„Butterfly”  otrzyma  42  000  zł  
na  organizację  półkolonii  na  te- Lokalne organizacje zapewnią wakacyjny wypoczynek dla ok. 280 dzieci

Kilkanaście 
postulatów Samorządy razem po unijną „kasę” 
Blisko 30 samorządów 
z Dolnego Śląska będzie 
współpracowało przy 
pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej 
w perspektywie finanso-
wej 2021-2027. Liderem 
przedsięwzięcia jest 
gmina Strzelin. 

Krew pilnie potrzebna Chorzy czekają na ten cenny dar
z grupą krwi O Rh- ponieważ 
w  nagłych  wypadkach może 
być  przetoczona  każdemu 
pacjentowi,  jeszcze  przed 
oznaczeniem grupy krwi. 
Krew i  jej składniki pomi-

mo panującej pandemii koro-
nawirusa,  oddają Krwiodaw-
cy w bezpieczny sposób. 
Każdemu  Daw-

cy,  zanim  przystąpi 
do  rejestracji,  mie-
rzona  jest  tempera-
tura,  obowiązkowe 
jest  też  wypełnienie 
ankiety,  w  której 
musimy  podać,  czy 
nie  chorowaliśmy 
na COVID- 19 oraz 
czy  mieliśmy  stycz-
ność  z  osobą  zaka-
żoną,  czy  w  ostat-
nim  czasie  nie 
mieliśmy  objawów 
infekcji.  Dodatko-
wo  obowiązkowe 
są: maseczki, dezyn-
fekcja dłoni oraz za-
chowanie  2-metro-
wego dystansu. 

Przypominamy profil Krwiodawcy:
- wiek: 18-65 lat,
- waga: minimum 50 kg,
- bardzo dobry stan zdrowia,
- ważny dokument tożsamości 
ze zdjęciem, 
- wypoczęty, wyspany 
i po lekkostrawnym posiłku.

W ciągu doby poprzedza-
jącej oddanie krwi zaleca się 
wypić ok. 2 litrów płynów
Pomóżmy  wszystkim, 

którzy  czekają  na  powrót 
do  zdrowia.  Wystarczy  go-
dzina, żeby uratować komuś 
życie, w  tym  samo oddanie 
trwa około 8 minut. 

Krwi  nie  można  dłu-
go  przechowywać,  kon-
centrat  krwinek  czerwo-
nych  przechowywany 
jest 42 dni, a koncentrat 
krwinek  płytkowych 
zaledwie  5  dni,  dlatego 
konieczne  jest  stałe,  re-
gularne oddawanie krwi, 
każdego  dnia  potrzebni 
są Krwiodawcy.
Sprawdź  kalendarz 

akcji wakacyjnych na te-
renie  miasta,  a  terminy 
wszystkich akcji na tere-
nie  naszego  wojewódz-
twa dostępne są na stro-
nie  www.rckik.wroclaw.
pl  oraz  w  aplikacji  mo-
bilnej RCKIK Wrocław.

RED

Skorzysta ok. 280 dzieci Pieniądze dla 5 stowarzyszeń
Strzeliński samorząd 
od lat dofinansowuje 
wakacyjny wypoczynek 
młodych mieszkańców 
miasta i gminy Strzelin. 
W piątek, 3 lipca w ma-
gistracie  podpisano 
umowy potwierdzające 
przyznanie dotacji.  

renie  Gminy  Strzelin,  kolonii 
windsurfingowej  w  Dąbkach, 
sportowo - rekreacyjnej w Sławie 
a  także  organizacji  obozu  spor-
towo  -  pływackiego  w  Kłodzku. 
Z  tych  kolonii  skorzysta  łącznie 
105 młodych mieszkańców. 
Klub Spor-

towy Strzeli-
nianka dostanie 
z gminy  6 600 
zł na organiza-
cję  półkolonii 
dla 24 dzieci. 
Do innej lokal-
nej organizacji - 
Fundacji Młodzi 
Sportowcy trafi  
kwota 32 000 zł 
a fundacja zor-
ganizuje  półko-
lonię na terenie 
gminy Strzelin 
oraz dwa 
turnusy obozu 
sportowego 
w Szczyrku. 
Fundacja  zor-

ganizuje  wakacyjny  wypoczynek 
dla 75 dzieci.  W konkursie wzięło 
też udział Stowarzyszenie Europol-
scy, które dostanie 4 600 zł na or-
ganizację  półkolonii  dla  25  osób. 
W  programie  półkolonii  przewi-
dziano  m.in.  wycieczki.  Półkolo-

nię  w  mieście  i  gminie  Strzelin 
zorganizuje  również  Strzeliński 
Uniwersytet  Dziecięcy  a  gmina 
przekaże  na  ten  cel    14  000  zł. 
Z  tego  wakacyjnego  wypoczyn-
ku (m.in. wycieczek poza gminę) 
skorzysta 50 dzieci.

RED
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Złożą wspólny wniosek

Chcą razem sięgnąć 
po unijne miliony
Burmistrz Dorota Pawnuk oraz pracownicy referatu 

odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych wzięli niedawno udział w spotkaniu dotyczącym 
partnerskiego projektu realizowanego w ramach RPO 
WD 2014-2020 Działanie 3.4.E Samodzielne inwestycje 
związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym 
i drogowym przy drogach publicznych. Liderem projek-
tu, w którym uczestniczy 7 dolnośląskich samorządów, 
została gmina Wołów. Gmina Strzelin chce w ramach 
tego przedsięwzięcia pozyskać środki na wymianę ponad 
640 opraw latarni oświetlających drogi oraz publiczne 
place. Nowe oświetlenie ma być oczywiście energoosz-
czędne a samorządy mogą pozyskać na ten cel z UE 
wysokie, 75-procentowe dofinansowanie.

RED
(fot. UMiG Twardogóra) W spotkaniu aktywnie uczestniczyła m.in. burmistrz Dorota Pawnuk

W  zestawieniu  dotyczą-
cym miast powiatowych, 
Strzelin  zajął  wysoką  -  49 
pozycję,  spośród  267  no-
towanych  w  rankingu 
miast  powiatowych.  Śred-
nie  wydatki  inwestycyjne 
na  mieszkańca  w  latach 
2016-2018  wyniosły  u  nas 
762,81 zł. 
W  stosunku  do  dwóch 

poprzednich  rankingów, 
zanotowaliśmy  znaczną 
poprawę  wyniku.  W  ran-
kingu  za  lata  2014-2016 
Strzelin  znajdował  się  bo-
wiem na 141 pozycji, nato-
miast w zestawieniu za lata 
2015-2017,  uplasowaliśmy 
się na 57 miejscu. 

Wspomniany ran-
king  pisma  „Wspólnota” 
to  jedno  z  najważniej-
szych zestawień pokazują-
cych  aktywność  samorzą-
dów w Polsce. W rankingu 
wzięto  pod  uwagę  całość 
wydatków  majątkowych 
poniesionych  w  ciągu 
trzech lat (ostatni ran-
king  sporządzony  jest 
za  lata  2016-2018).  W  ten 
sposób  uniknąć  można 
dużych,  chwilowych  wa-
hań  wskaźnika  będącego 
podstawą  rankingu.  Poza 
wydatkami  zapisanymi 
w  budżecie,  w  zestawie-
niu  uwzględnia  się  rów-
nież  wydatki  ponoszone 
ze  środków  własnych 
przez spółki komunalne. 

Nagroda dla najlepszych
Zachęcamy  do  składania  wniosków  o  stypendia  burmi-

strza. Stypendia przysługują uczniom szkół podległych gminie 
Strzelin i są przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz za 
szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Więcej informacji nt. stypendiów można uzyskać  u dyrek-

torów szkół.
RED

Prace  wykonano  w  cyklu 
dwuletnim (2019-2020) a wy-
konawcą była firma WASBUD 
Robert  Wąs  z  Grodkowa. 
W  ramach  inwestycji  wymie-
niono  nawierzchnię  ciągów 
pieszych  na  płyty  kamienne 
oraz  kostkę  kamienną,  wy-
konano  schody  i  rampy  dla 
niepełnosprawnych,  przebu-
dowano linię oświetlenia dro-
gowego  (zamontowano m.in. 
nowe  latarnie),  wyremonto-
wano  odwodnienie  oraz  za-
montowano urządzenia małej 
architektury  (kosze  i  ławki). 

Coraz wyżej 
w rankingu

Niedawno czasopismo „Wspólnota” 
opublikowało ranking dotyczący wy-
datków inwestycyjnych polskich sa-
morządów w latach 2016-2018. 

Autorami raportu są Pa-
weł  Swianiewicz,  profe-
sor  ekonomii,  kierownik 
Katedry Rozwoju  i  Polity-
ki  Lokalnej  na  Wydziale 
Geografii  i  Studiów  Re-
gionalnych  Uniwersytetu 
Warszawskiego  oraz  Julita 
Łukomska,  adiunkt  w  tej 
samej Katedrze. 
Strzelin  w  rankingu  za-

jął dobrą - 9 pozycję wśród 
sklasyfikowanych 22 miast 
powiatowych  z wojewódz-
twa dolnośląskiego. 
Najwyżej  ocenione 

w województwie  dolnoślą-
skim  zostały  następujące 
miasta  powiatowe:  Polko-
wice,  Środa  Śląska,  Świd-
nica,  Trzebnica,  Wołów, 
Głogów, Góra i Oława. Ko-
lejną  lokatę  w  wojewódz-
twie  dolnośląskim  zajmu-
je  właśnie  Strzelin,  który 
razem ze wspomnianymi 
wyżej miastami uplasował 
się  wśród  pierwszych  50 
pozycji zestawienia. 

Kolejnym notowanym 
miastem powiatowym 
z  województwa  dolnoślą-
skiego  jest Lwówek Śląski 
(na 65 pozycji). Dalej znaj-
dują się: Dzierżoniów, Lu-
bin,  Bolesławiec,  Oleśni-
ca, Jawor, Milicz, Kłodzko, 
Zgorzelec, Ząbkowice Ślą-
skie, Kamienna Góra, Zło-
toryja i Lubań. 

RED

Wschodnia pierzeja 
już zrewitalizowana
Zakończyła się rewitalizacja ciągów komunikacyjnych przy pierzei wschodniej rynku w Strze-
linie. W czerwcu dokonano odbioru tej gminnej inwestycji. 

Na  zrewitalizowanej  pierzei 
Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Strzelinie zamontował 
stylowe  poidełko,  z  którego 
mogą  korzystać  zarówno  lu-
dzie, jak i psy. Pojawiły się tam 
również barwne wieże kwiato-
we. Usunięte drzewa i krzewy 
zastąpiły  nowe  nasadzenia. 
Warto w  tym miejscu  dodać, 
że  wykonawca  przez  najbliż-
sze 3  lata ma obowiązek pie-
lęgnować  znajdującą  się  tam 
roślinność. 
Inwestycja  kosztowała 

ponad  2  miliony  złotych 

a  gmina  pozyskała  bardzo 
wysokie  dofinansowanie 
z  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Wojewódz-
twa  Dolnośląskiego  .  Do-
finansowanie  z  UE  wynio-
sło  ponad  1,7  mln  zł  i  jest 
to aż 85% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji. 
Przypomnijmy,  że  strze-

liński  samorząd  od  lat  re-
witalizuje  strzeliński  rynek 
i  jego  najbliższe  otoczenie. 
Efektem  tego  są  m.in.  takie 
inwestycje  jak:  odbudowa 
wieży  ratuszowej  ,  rewitali-

zacja  dwóch  pierzei  rynku 
(południowej  i  wschodniej) 
oraz  przebudowa  ulic  stare-
go miasta: ul. Wodnej, ul. Św. 
Floriana  oraz  ul.  Zamkowej. 
Kolejną  bardzo  ważną  in-
westycją  będzie  odbudowa 
ratusza,  która  powinna  się 
rozpocząć już w najbliższych 
miesiącach.  Przypomnijmy 
też,  że  na  zagospodarowa-
nie  wciąż  czeka  północna 
pierzeja  rynku,  której  część 
jest  w  rękach  prywatnych 
a częścią zarządza strzelińska 
spółdzielnia mieszkaniowa.

RED
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   Nowoczesne, funkcjonalne i wydajne

Pompy dla naszych 
strażaków
Strzeliński samorząd nie oszczędza na bezpieczeństwie 
mieszkańców i konsekwentnie inwestuje w sprzęt, z któ-
rego korzystają strażacy ochotnicy. Tym razem nowocze-
sne i bardzo wydajne pompy szlamowe trafiły do dwóch 
gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Z nowego sprzętu już korzystają strażacy z OSP Kuropatnik i OSP 
Nowolesie, a jego zakup sfinansowano z budżetu gminy Strzelin. Pom-
py przekazała druhom burmistrz Dorota Pawnuk a ich zakup kosz-
tował 10 tys. zł. Z nowego urządzenia szczególnie mocno cieszą się 
zwłaszcza w Nowolesiu, bo podczas jednej z ostatnich akcji swój „ży-
wot” zakończyła mocno już wysłużona, 20-letnia pompa. Nowy sprzęt 
na pewno godnie zastąpi wyeksploatowaną poprzedniczkę. 
Motopompy są wykorzystywane przez strażaków w ich codziennej 

służbie. Przydają się zwłaszcza do usuwania skutków lokalnych pod-
topień, z którymi mieliśmy do czynienia np. w ostatnich dniach. Do-
dajmy, że w budowie tego konkretnego modelu pomp zastosowano 
wirnik i korpus o zwiększonej gęstości, co zapobiega szybkiemu zu-
żywaniu się tych części. Dzięki temu zapiaszczona woda nie powodu-
je uszkodzenia urządzenia i może ono dłużej spełniać swoją funkcję.

RED Pompy przekazano przedstawicielom OSP Kuropatnik i OSP Nowolesie

Firma Przetwór-
stwo Tworzyw 
Sztucznych „Waś” 
z podoławskich 
Godzikowic po-
darowała naszej 
gminie czterysta 
przyłbic ochron-
nych. Pomogą nam 
w walce z epidemią 
koronawirusa. 

Niedawno w strzelińskim magistracie współwłaściciel firmy Leszek Waś przekazał 300 przy-
łbic szefowej gminy Strzelin Dorocie Pawnuk. Burmistrz serdecznie podziękowała za ten cen-
ny dar a przyłbice zabezpieczą m.in. pracowników lokalnych służb i urzędu oraz naszych gmin-
nych jednostek. Dodajmy, że godzikowickie przedsiębiorstwo już wcześniej przekazało gminie 
100  przyłbic.  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ  Józef   i  Leszek Waś  S.J.  specjalizuje 
się w produkcji  lamp  i urządzeń odblaskowych  stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. 
W trakcie pandemii firma wyprodukowała i nieodpłatnie rozdała już 55 tysięcy przyłbic.

RED

Właściciel firmy przekazał gminie kilkaset przyłbic ochronnych

Inwestycję realizuje strzeliń-
ski Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Strzelinie, który po-
zyskał na ten cel unijne środki. 
W  ramach  I  etapu  projektu 

przewidziano budowę kanaliza-
cji sanitarnej  na osiedlu miesz-
kaniowym  w  Pławnej  w  ob-
szarze ulic: Klonowa (od nr 5), 
Lipowa,  Sosnowa,  Brzozowa, 
Cisowa, Akacjowa,  Świerkowa, 
Strzelińska (do wysokości nr 21 

Gmina wspiera 
wspólnoty 
inwestujące 
w bezpieczeństwo
Celem gminnego programu „Bezpiecz-

ne  podwórko”  jest  poprawa  bezpieczeń-
stwa w mieście i gminie Strzelin.
W  maju  zakończył  się  kolejny  nabór 

wniosków  o  udzielenie  dotacji  celowej 
na  zakup  i  montaż  kamer  zewnętrznych 
przy budynku wielorodzinnym. 
Wpłynął  jeden wniosek  od Wspólnoty 

Mieszkaniowej  przy  ul. Ząbkowickiej  52-
54  w  Strzelinie,  który  został  pozytywnie 
rozpatrzony.  Wspólnota  podpisała  już 
umowę na przyznanie dotacji w wysoko-
ści 1 093,50zł, tj. 50% poniesionych kosz-
tów,  związanych  z  zamontowaniem  mo-
nitoringu. Zestaw obejmuje dwie  kamery 
zewnętrzne. Ten  system pozwoli  na  sku-
teczne zabezpieczenie przed zagrożeniami 
ze strony wandali i złodziei.

RED
Przedstawicielka wspólnoty, która pozyskała dotację na monitoring

Program „Opieka 75+” - edycja 2020
Gmina Strzelin przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu pn. 
,,Opieka 75+”. Program realizowany jest w naszej gminie od 2018 roku.
Realizacja  programu ma  na  celu  poprawę  dostępności  do  usług  opiekuńczych,  dla  osób 

w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach.
Usługi opiekuńcze są jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy 

o pomocy społecznej, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych po-
trzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Korzyści z programu polegają na dofinansowaniu większej  liczby usług dla osób w wieku 

powyżej 75 lat, już objętych usługami jak i nowych osób, które potrzebują takiego wsparcia.
W 2020 r. liczba osób objętych programem wynosić będzie 57, w tym nowych osób - 3.
Planowany całkowity koszt realizacji programu w 2020 roku to 474 368,00 zł. Gmina Strzelin 

otrzymała na ten cel dotację w wysokości 50% całkowitego kosztu programu, tj. 237 184,00 
zł. Przyznana dotacja pozwoli zapewnić usługi opiekuńcze w zwiększonym wymiarze godzin, 
większej ilości potrzebujących osób, powyżej 75 lat.
Osoby, który wymagają pomocy w postaci usług opiekuńczych, które świadczone są przez 

opiekunki domowe mogą zgłosić chęć skorzystania z pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1 lub pod numerem telefonu 71 39 20 577.

RED

W I etapie – 
nowe osiedle Skanalizują następne sołectwo

Pławna, a  konkretnie jej 
tzw. „nowe osiedle” to ko-
lejne sołectwo, które bę-
dzie korzystać z  gminnej 
kanalizacji sanitarnej. 

od strony Strzelina) oraz prze-
pompowni ścieków, wraz z ko-
lektorem  tłocznym do oczysz-
czalni  ścieków  w  Chociwelu. 
Zakres  rzeczowy  inwestycji 
obejmuje  budowę  sieci  kanali-
zacji sanitarnej w systemie gra-
witacyjno – tłocznym. 
Przypomnijmy,  że  jeszcze 

w 2019 roku strzeliński ZWiK 
wykonał  systemem  gospodar-
czym    kanał  tłoczny,  od  pro-
jektowanej  pompowni  ście-
ków,  do  oczyszczalni  ścieków 
w  Chociwelu.  Całość  prowa-
dzonych  prac  monitorował 
nadzór archeologiczny, zgodnie 
z  wymogami  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
Na lata 2020/ 2021 planowa-

na jest budowa kanalizacji gra-

witacyjnej   wraz z pompownią 
ścieków. ZWiK Strzelin wyłoni 
wykonawcę  tej  części  zadania 
w trybie przetargowym. Dodaj-
my, że  we wrześniu  2019 roku 
złożono wniosek  o przyznanie 
pomocy  finansowej  w  ramach 
operacji  „  Gospodarka  wod-
no  –  ściekowa”,    w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”. Wniosek przeszedł 
pozytywnie  część  formalną 
i został zakwalifikowany do do-
finansowania. W czerwcu 2020 
r.   Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego  wskazał  zadanie 
do dofinansowania.   Aktualnie 
ZWiK  czeka  na  podpisanie 
umowy,  a  planowana  wartość 
nakładów  inwestycyjnych  wy-
nosi ponad 3 mln zł.

RED

PŁAWNA

KUROPATNIK,
NOWOLESIE

Kilkaset darmowych przyłbic

Cenny dar
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Celem  tego  rządowego 
programu jest ochrona zaso-
bów wody, poprzez zwiększe-
nie retencji na terenie posesji 
przy budynkach jednorodzin-
nych  oraz  wykorzystywanie 
zgromadzonej  wody  opado-
wej i roztopowej, w tym dzię-
ki  rozwojowi  zielono-niebie-
skiej infrastruktury.
Na pewno warto zatrzymać 

jak najwięcej wody opadowej 
na  własnej  posesji  i  skorzy-
stać z niej np. przy podlewa-
niu  roślin.  Program  ma  też 
dodatkową,  bardzo  ważną 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, a wnio-
skodawcy  otrzymują  dotację  w  wysokości  5000  zł.  Łącznie 
gmina Strzelin przeznaczy w tym roku 35 000 zł na wsparcie 
wspólnot  i  spółdzielni w budowie wiat,  które bez wątpienia 
przyczynią się do poprawy wizerunku miasta, a mieszkańcom 
ułatwią prawidłową segregację odpadów.
Dotacje otrzymały:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Kwiatkowskiego 2,4,6, 57-100 
Strzelin.
2. Wspólnota Mieszkaniowa NASZ DOM ul. św. Jana 28, 57-100 
Strzelin.
3. Wspólnota Mieszkaniowa APOLLO ul. Rybna 1b, 57-100 Strzelin.
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Strzeli-
nie, ul.Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Kościel-
nej 1, ul. Kościelnej 5, Rynek 1-15).
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Strzeli-
nie, ul.Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Staszica 
17-23, ul. Staszica 15).
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Strzeli-
nie, ul.Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Floriana 
3, ul. Floriana 5, Rynek 2-6).
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Strzeli-
nie, ul.Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Św. M. 
Archanioła 1-3-5, ul. Kościelna 3, Rynek 17-23).
Przypominamy, że w ubiegłym roku 3 wspólnoty mieszka-

niowe skorzystały z dofinansowania na budowę wiat. Ponie-
waż zainteresowanie dotacjami rośnie, Gmina Strzelin będzie 
starała się, aby zabezpieczyć środki finansowe na kontynuację 
programu w roku 2021.

RED

Umowy podpisano w strzelińskim magistracie

Zatrzymaj wodę deszczową na posesji 

Państwo dopłaci
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór w programie „Moja Woda”, a my gorąco za-
chęcamy mieszkańców miasta i gminy Strzelin do skorzystania z dotacji.

zaletę, bo ostatnie deszczowe 
dni  pokazały,  że  spływająca 
z wielu posesji woda generuje 
wiele problemów związanych 
np.  z  podtopieniami  dróg 
oraz  piwnic. Dlatego  zatrzy-
manie  części  wody  deszczo-
wej  na  własnej  posesji  wy-
miernie  przyczyni  się  także 
do  poprawy  lokalnego  bez-
pieczeństwa.  To  na  pewno 
oszczędzi  wiele  problemów 
mieszkańcom  oraz  służbom 
odpowiedzialnym  za  utrzy-
manie  dróg  i  usuwanie  skut-
ków podtopień. 

* Dotację (max. 80% kosz-
tów kwalifikowanych instalacji 
wchodzących w  skład  przed-
sięwzięcia  i  nie  więcej  niż  5 
tys. zł na jedno przedsięwzię-
cie) mogą pozyskać osoby fi-
zyczne  będące  właścicielami 
lub  współwłaścicielami  nie-
ruchomości,  na  której  znaj-
duje  się  budynek mieszkalny 
jednorodzinny. 
* Nabór prowadzi w trybie 

ciągłym  m.in.  Wo-
jewódzki  Fundusz 
Ochrony  Środowi-
ska  i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocła-
wiu. 
* Dotacja 

z programu może 
być przeznaczo-
na na działania 
przyczyniające się 
do zatrzymywania 
wody opadowej 
w obrębie nieru-
chomości objętej 
przedsięwzięciem, 
w efekcie czego wody 
opadowe lub roztopowe 
z nieruchomości nie będą 
odprowadzane poza jej teren 
(np. do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji ogól-
nospławnej, rowów odwad-
niających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, na uli-
ce, place itp.). 

* Więcej informacji o pro-
gramie  można  znaleźć 
na stronie Narodowego Fun-
duszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

RED

Rośnie liczba zainteresowanych
Już po  raz drugi Gmina Strzelin przyznaje dotacje 
na  budowę wiat śmietnikowych w  ramach programu 
„Czyste podwórko”. W  tym roku wspólnoty mieszka-
niowe oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
-Własnościowa złożyły 7 wniosków.
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

1. Uchwała  nr XXI/283/20 w  sprawie  udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Strzelin wotum zaufania.
2. Uchwała nr XXI/284/20 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  bu-
dżetu Gminy Strzelin za rok 2019.
3. Uchwała nr XXI/285/20 w sprawie udzielenia absoluto-

rium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
4.  Uchwała  nr  XXI/286/20  w  sprawie  wyrażenia  zgody 

na przystąpienie Gminy Strzelin do  spółki pod nazwą Dzier-
żoniowskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie.
5. Uchwała nr XXI/287/20 w sprawie zatwierdzenia spra-

Podczas sesji uczczono jubileusz 30-lecia samorządu gminnego

Inwestycje drogowe a zwłaszcza te związane z remontami 
lub  przebudowami  istniejących  odcinków,  są  zawsze  obcią-
żone  sporym  ryzykiem.  Najczęściej  już  w  trakcie  ich  reali-
zacji  inwestorzy  napotykają  na  różnego  rodzaju  problemy 
i  nieprzyjemne  niespodzianki.  Konsekwencją  takich  sytuacji 
jest  np.  konieczność  wprowadzania  zmian  w  dokumentacji 
projektowej  a  także  koszty  robót dodatkowych. Przykładem 
tego jest m.in. niedawna sytuacja związana z przebudową ul. 
Energetyków,  którą  zahamowało  niespodziewanie  odkrycie 
zbyt płytko posadowionej rury gazowej. To oczywiście wpły-
nie na opóźnienie realizacji zadania, ale może też wymiernie 
odbić  się  na  jego  ostatecznych  kosztach.    Problemów  nie 
udało się uniknąć również przy dwóch  innych niedawno re-
alizowanych gminnych inwestycjach drogowych – remontach 
ulic: Brzegowej i Marii Konopnickiej. Przypomnijmy, że koszt 
remontu  ul.  Brzegowej  oszacowano  wstępnie  na  ponad  1,9 
mln  zł  a  remont  ul. M. Konopnickiej  wyceniono  na  ponad 
milion  złotych.  Zgodnie  ze  swoją  dotychczasową  polityką 
inwestycyjną,  strzeliński  samorząd  ubiegał  się  o  zewnętrzne 
środki w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. 
Niestety, od momentu ogłoszenia naboru gmina miała zale-
dwie miesiąc na złożenie wniosków o dotację. W tym czasie 
strzeliński  samorząd  musiał  też  błyskawicznie  zlecić  wyko-
nanie  dokumentacji  projektowej. Na  jej  przygotowanie  było 
ok.  dwa  tygodnie,  co było  ekstremalnie  krótkim czasem dla 
projektanta. A to niosło za sobą realne ryzyko pojawienia się 
ewentualnych błędów projektowych, których rzeczywiście nie 
udało  się  uniknąć.  Dodajmy  też,  że  obszernych  wniosków 
o dotację nie można było przygotować wcześniej, bo musiały 
się w nich znaleźć niezbędne i szczegółowe dane z dokumen-
tacji. Ostatecznie projekty udało się wykonać i wnioski zostały 

W ramach robót dodatkowych na ul. Konopnickiej powstało bezpieczne dodatkowe 
przejście

Burmistrz 
z absolutorium

Na  czerwcowej - XXI sesji Rady Miejskiej 
Strzelina debatowano m.in. nad Raportem 
o stanie Gminy Strzelin za 2019 rok, który tra-
dycyjnie zaprezentowała radnym Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk. Pre-
zentacje w wersjach pdf i powerpoint są do-
stępne na stronie strzelin.pl.

Podczas  sesji Rada Miejska Strzelina udzieliła burmistrzo-
wi absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 
r., potwierdzając tym samym prawidłową realizację gminnych 
wydatków  i dochodów. Za udzieleniem absolutorium głoso-
wało 17 radnych a 3 wstrzymało się od głosu (1 radny był nie-
obecny). Wcześniej burmistrz Dorota Pawnuk złożyła radnym 
życzenia z okazji 30-lecia gminnego samorządu, dziękując im 
za wkład w rozwój gminy oraz służbę na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Radni otrzymali z tej okazji listy gratulacyjne.
Z uchwałami podjętymi na XXI sesji można się zapoznać 

na portalu e-sesja. Są  tam również wyniki wszystkich  imien-
nych głosowań, a także filmowy zapis sesji. Poniżej publikuje-
my wykaz uchwał. 
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wozdania finansowego za rok 2019 Publicz-
nego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Strzelinie.
6.  Uchwała  nr  XXI/288/20  w  sprawie 

zatwierdzenia  Regulaminu  Działania  Rady 
Społecznej  w  Publicznym Zakładzie  Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.
7.  Uchwała  nr  XXI/289/20  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  dla  Publicznego  Zakładu 
Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w  Strzelinie 
na zbycie mammografu w drodze przetargu.
8.  Uchwała  nr  XXI/290/20  w  sprawie 

określenia  średniej  ceny  jednostki  pali-
wa  w  Gminie  Strzelin  w  roku  szkolnym 
2020/2021.
9.  Uchwała  nr  XXI/291/20  w  sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Strzelin.
10.  Uchwała  nr  XXI/292/20  w  sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania  Przestrzennego Miasta  i  Gminy 
Strzelin”  zatwierdzonego  uchwałą  Rady 
Miejskiej  Strzelina  Nr  XXXIII/311/16 
z 30.06.2016 r.
11. Uchwała nr XXI/293/20 zmieniająca 

uchwałę nr XIX/257/16 Rady Miejskiej Strzelina z 29 marca 
2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Strzelin”.
12. Uchwała  nr XXI/294/20 w  sprawie wyrażenia  zgody 

na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
gruntowej,  położonej w obrębie wsi Biały Kościół – dz.  nr 
215/49 AM 1.
13. Uchwała  nr XXI/295/20 w  sprawie wyrażenia  zgody 

na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
gruntowej,  położonej w obrębie wsi Biały Kościół – dz.  nr 
215/48 AM 1.
14. Uchwała  nr XXI/296/20 w  sprawie wyrażenia  zgody 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie 
– dz. nr 16/6 AM 15.

15.  Uchwała  nr  XXI/297/20  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości grun-
towej, położonej w obrębie wsi Kuropatnik – dz. nr 377/1 AM 2.
16.  Uchwała  nr  XXI/298/20  w  sprawie  zmiany  uchwały 

Nr XV/219/19 Rady Miejskiej Strzelina z 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2020.
17. Uchwała nr XXI/299/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/218/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Strzelin.
18. Uchwała nr XXI/300/20 w sprawie udzielenia pomo-

cy  finansowej  dla  Powiatu  Strzelińskiego  na  realizację  zada-
nia pn.:  „Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 
3067D w miejscowości Dankowice”.

Gmina dołoży do remontu ul. Brzegowej 
i ul. M. Konopnickiej Konieczne były roboty dodatkowe

złożony w terminie. Warto podkreślić, że Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki, do którego wpłynęły wnioski o dotacje, dofinan-
sowuje  (tj,  zwraca  inwestorowi wydane pieniądze) wyłącznie 
za elementy inwestycji spełniające jasno określone parametry 
techniczne. W tym przypadku wymagalne parametry technicz-
ne spełniały  jedynie nawierzchnie obydwu ulic oraz chodnik 
na  ul. Brzegowej. Chodniki  na  ul. Konopnickiej  były  już  za 
wąskie i na ich remont nie można było pozyskać dofinanso-
wania. Dodajmy  też,  że  gdyby  choć  jeden  element  remontu 
nie spełniał parametrów programu, to cały wniosek zostałyby 
odrzucony i gmina w ogóle nie otrzymałaby wsparcia z budże-
tu państwa. A tak, oprócz środków na remont obydwu jezd-
ni, udało się również dodatkowo pozyskać rządowe wsparcie 
na remont  nawierzchni  chodnika przy ul. Brzegowej. 
W ogłoszonym przez gminę przetargu nieograniczonym uda-

ło się uzyskać znacznie niższe od pierwotnie zakładanych kwot. 
Oferta na remont ul. Brzegowej opiewała na ponad milion zło-
tych a remont ul. Konopnickiej miał kosztować ponad 570 tys. 
zł. Niestety, już w toku realizacji tych dwóch gminnych  inwesty-
cji pojawiła się konieczność wykonania niezbędnych robót do-
datkowych. Wynikało to m.in. z przyczyn technicznych jak np. 
załamany przykanalik, który  trzeba było wymienić,  żeby póź-
niej uniknąć cięcia nawierzchni i ewentualnych poprawek oraz 
awarii. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wykonano też 
dodatkowo wyniesione przejścia na ul. Konopnickiej i ul. Brze-
gowej (przy PSP nr 5). Podczas remontu chodnika w ulicy Brze-
gowej odkryto też dawny ściek z kostki kamiennej i betonowej, 
który miał za zadanie odprowadzić wody opadowe do kratek 
ściekowych. Dlatego zdecydowano o jego odtworzeniu. W ra-
mach  robót  dodatkowych  wykonano  też  nową  nawierzchnię 
parkingu przy PSP nr 5. Gdyby tego nie zrobiono parking byłby 
położony zbyt nisko w  stosunku do nowej nawierzchni  jezd-

ni a  to groziłoby  jego podtapianiem podczas opadów atmos-
ferycznych.  Ostatecznie  wartość  uzasadnionych  według  gmi-
ny, niezbędnych robót dodatkowych wyniósł w przypadku ul. 
Brzegowej -  376 744,92 zł a wartość dodatkowych prac na ul. 
M. Konopnickiej oszacowano na 321 542,20 zł. Warto jednak 
zauważyć, że koszty każdego z tych zadań, wraz z robotami do-
datkowymi, są i tak znacznie niższe niż to pierwotnie zakładano 
w budżecie gminy. Przypomnijmy też, że zgodnie z dotychcza-
sową  gminną praktyką  przy  okazji  prac  prowadzonych  na  ul. 
Brzegowej  i  Konopnickiej  bardzo  duży  zakres  prac  wykonał 
także nasz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie. Na ul. 
Konopnickiej m.in. wymieniono wodociąg oraz odcinki kanali-
zacji sanitarnej. Z kolei na ul. Brzegowej wymieniono zasuwy 
wodociągu na nowym chodniku, oczyszczono kanalizację sani-
tarną a także przeprowadzono renowację 70-metrowego odcin-
ka kanalizacji sanitarnej. 
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W samorządzie pracuje 
Pan już piątą kadencję. 
Pamięta Pan swoje po-
czątki? Kiedy to było i jak 
wyglądało Pana „zderze-
nie” z samorządem?
- W Gminie  Strzelin,  jako 

Jednostce Samorządu Teryto-
rialnego obecnie pełnię funk-
cję  radnego  Rady  Miejskiej 
Strzelina.  Pamiętam  dobrze 
pierwszą sesję nowo wybranej 
rady, która odbyła się 4 lipca 
1994 r. pod przewodnictwem 
przewodniczącego  Zbignie-
wa Stępińskiego. Od począt-
ku  pracy  zawodowej  brałem 
czynny  udział  w  budowaniu 
społeczeństwa  obywatelskie-
go  tworząc  komitety  wybor-
cze,  stowarzyszenia  i związki 
zawodowe.

Jak z perspektywy czasu 
ocenia Pan tę pierwszą ka-
dencję? Czy rada musiała 
się wtedy zmierzyć z trud-
nymi sprawami? Co wów-
czas było priorytetem?
-  Dzisiaj  patrząc  z  per-

spektywy  czasu  mojej 
pierwszej  kadencji,  mu-
siałem  się  zmierzyć  jako 
radny,  z  trudnym  faktem 
eksmisji,  czyli  wykwate-
rowania,  moich  rodziców 
przez Zarząd Miasta i Gmi-
ny  Strzelin.  Jako  właści-
ciel  nie  zastrzegł  w  akcie 
notarialnym  praw  dotych-
czasowym  mieszkańcom 
budynku.  A  uchwałą  Za-
rządu  Miasta  i  Gminy 
Strzelin  z  12  czerwca  1991 
r.  dokonano  przeniesienia 
wieczystego  użytkowania 
gruntu  i  sprzedaży  budyn-
ku, w którym mieszkali, dla 
stowarzyszenia.  Taki  akt 
mógł być dokonany jedynie 
na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej Strzelina, w świe-
tle  obowiązujących  prze-
pisów.  Pomimo  błędów 
zarządu  i  dramatu  miesz-
kańców,  pracę  w  radzie 
oceniam pozytywnie.

W tym roku obchodzimy 
30-lecie powołania samo-
rządu terytorialnego. Jak 
w Pana ocenie zmieniał 
się ten samorząd na prze-
strzeni lat? Czy praca 
w nim była trudniejsza 
dawniej czy dziś? Jakie 
zauważa Pan różnice?

Radny z najdłuższym stażem 

Ćwierć wieku w samorządzie
Pięć kadencji zasiada w Radzie Miejskiej Strzelina. Pierwsza sesja, w której wziął udział odbyła się 1994 r. Radny senior Kazimierz Kubisz 
opowiada o początkach samorządu w Strzelinie, jego zmianach, a także trudnych sprawach, z którymi przyszło mu się zmierzyć.

- W rocznice 30-lecia po-
wołania  samorządu  teryto-
rialnego,  uważam  że  należy 
przywrócić  prawdziwy  sens 
samorządności,  który  jest 
nade  wszystko  służbą  dla 
innych, a nie okazją do nie-
moralnego  bogacenia  się. 
Samorządy są szkołą, w któ-
rej można się wiele nauczyć. 
Miło  wracam  do  przeszło-
ści  i  samorządowej  działal-
ności  w  radzie,  gdzie  wielu 
radnym  nie  brakowało  em-
patii,  życzliwości  i  ludzkiej 
solidarności  w  tworzeniu 
wspólnoty samorządowej. 

Z jakich decyzji w pracy 
w radzie miejskiej jest Pan 
najbardziej zadowolony? 
Jaką inwestycję/zadanie 
uważa Pan za sukces, 
swój, ale także całej rady...
-  Najbardziej  wyczekiwa-

ne  i  przyjęte  przez  miesz-
kańców  były  uchwała  Rady 
Miejskiej  Strzelina  w  spra-
wie  wykupu  mieszkań  ko-
munalnych  z  bonifikatą 
w  wysokości  85%  i  90% 
i  zarządzenie  burmistrza 
o  zwrocie wpłaconej  kaucji 
na  mieszkanie  komunalne 
w  wysokości  ok.  60%.  Na-
tomiast  uważam  za  sukces 
swój  i  całej  Rady  Miejskiej 
Strzelina  budowę  sali  gim-
nastycznej  w  Białym  Ko-
ściele,  przedszkola  i  ronda 
w Strzelinie.

Czy jest coś co nie udało 
się zrobić przez te lata, 
a czego Pan żałuje?
-  Na  uwagę  zasługu-

ją  główne  zadania  gmi-
ny  jako  podstawowej  JST 
w  zaspokajaniu  zbioro-
wych  potrzeb  wspólnoty 
w  dziedzinie  budownictwa 
mieszkaniowego.  Pomimo 
determinacji  mieszkańców 
Gminy Strzelin  jako najem-
ców  lokali  zakładowych, 
którzy  na  wniosek  syndyka 
firmy  Granitex  mówiącym 
o  przejęciu  tych  mieszkań 
przez  gminę  Strzelin,  zło-
żyli oświadczenia do burmi-
strza  o  wykupie  tych  lokali 
od gminy na własność. Pro-
jekt uchwały Rady Miejskiej 
Strzelina  w  sprawie  przeję-
cia tych mieszkań nie został 
zrealizowany. Pozostał tylko 
smutek i żal tych mieszkań-

ców,  których  pozbawiono 
możliwości nabycia lokali.

Jaka uchwała/sprawa 
była najtrudniejsza, z któ-
rą musiał się Pan zmierzyć 
przez te pięć kadencji?
-  Najtrudniejszą  sprawą 

w  tej  kadencji  był  zgło-
szony  wniosek  w  sprawie 
powstrzymania  ideologii 
LGBT  przez  wspólnotę 
wraz  z  projektem  stano-
wiska  i  projektem  uchwa-
ły  Rady  Miejskiej  Strzelina 
w  sprawie  przyjęcia  stano-
wiska  rady  wyrażającego 
sprzeciw  wobec  promocji 
i  afirmacji  ideologii  tzw. 
ruchów  LGBT.  W  wyniku 
głosowania w czerwcu 2019 
r.  projekty  uchwał  zostały 
odrzucone.

Pracował Pan w radzie 
w czasie kiedy gminą 
zarządzało kilku burmi-
strzów. Z którym współ-
praca układała się najle-
piej i dlaczego?
-  Rzeczywiście  jako  rad-

ny  Rady Miejskiej  Strzelina 
współpracowałem  z  kil-
koma  burmistrzami  gminy 
Strzelin,  którzy  posiada-
li  duży  mandat  zaufania 
i  poparcia  mieszkańców 
do  sprawowania  władzy 
w  gminie.  Muszę  przy-
znać,  że  każdego  burmi-
strza szanowałem i dążyłem 
do otwartego dialogu z róż-
nym  środowiskiem  oraz 
pełnego korzystania z prze-
widzianych  w  prawie  kom-
petencji,  które  decydowały 
o  tym  czy  kolejna  kadencja 
przyczyni  się  do  gospodar-
czego  i  społecznego  wzro-
stu na poziomie lokalnym.
Trzeba  jednak  pamiętać, 

że  choć  w  powszechnym 
odczuciu  przez  imienne 
głosowanie  wzmocniony 
został  mandat  organu  wy-
konawczego  to  jednak  de-
cyzje  radnych  wyznaczają 
strategiczne  kierunki  naszej 
gminy jako JST.

Dziękuję za rozmowę.
-  Ja  również. Chcę  również 

podziękować  wszystkim  mie-
szańcom gminy Strzelin za za-
ufanie i poparcie w wyborach. 
„JESTEŚMY ABY SŁUŻYĆ”

Jakub Olejnik

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla części miejscowości Piotrowice (dz. nr 101/1, 101/2),

- Strzelin - Grunwaldzka,
- Strzelin – Osiedle Pozytywistów III.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej Strzelina: Nr 
XVII/232/20 z 25 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości Piotrowice (dz. nr 101/1, 101/2), Nr XIII/173/19 z 29 października 
2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin 
- Grunwaldzka, Nr VIII/93/19 z dnia 8 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Osiedle Pozytywistów III,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla części miejscowości Piotrowice, obejmującego obszar działek w obrębie Piotrowice  nr 101/1, 
101/2, AM 1,
- Strzelin - Grunwaldzka, obejmującego obszar działki w obrębie Strzelin  nr 64/1, AM 11,
- Strzelin – Osiedle Pozytywistów III, obejmującego obszar działki w obrębie Strzelin nr 30/2, AM 13,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, od 22.07.2020 r. do 12.08.2020 r. 
Z ww. projektami planów miejscowych można się zapoznać:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin: bip.gmstrzelin.
finn.pl
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 w Strzelinie, w godzinach pracy urzędu 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 
31.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, o godz. 10:00.

Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszel-
kich wymogów wynikających z  aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe 
na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą składać:
1) uwagi, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,
2) uwagi i  wnioski z  zakresu ochrony środowiska w  formie pisemnej, ustnie do  protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmi-
strza Miasta i Gminy Strzelin na adres Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2020 r.
Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania 
danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem 
przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. Pełna informacja dotyczą-
ca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: bip.gmstrzelin.finn.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Kazimierz Kubisz
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Pracujesz na stanowisku 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Strzelina już 
drugą kadencję. Na czele 
rady stoisz od 2014 r. Jaka 
jest specyfika tej pracy 
i czy to trudne zadanie?
-  Jestem  dumny,  że  dzię-

ki  wyborcom  mogę  pełnić 
w dalszym ciągu tak zaszczyt-
ną  funkcję  w  samorządzie 
jako  radny,  a  dzięki  radnym 
od  2014  r.  jako  Przewodni-
czący Rady Miejskiej.  Szcze-
rze mówiąc jakby ktoś mi 10 
lat temu powiedział, że będę 
radnym,  a  później  przewod-
niczącym  to  niespecjalnie 
uwierzyłbym w to. Dla mnie 
osoba  radnego  i  przewod-
niczącego  rady  jest  bardzo 
prestiżową  funkcją  w  samo-
rządzie,  szczególnie,  że  jest 
to  praca  społeczna  i  reali-
zowana  na  rzecz  mieszkań-
ców.  Przewodniczący  rady 
odpowiada  szczególnie  za 
prowadzenie  sesji  i  organi-
zację  jej pracy. Trzeba zwró-
cić  szczególną  uwagę  na  to, 
aby  radni  lub  poszczególne 
komisje  otrzymywali  w  sta-
tutowym  terminie  korespon-
dencję,  dokumenty,  a  także 
informacje ważne dla każde-
go  radnego dotyczące  spraw 
gminy.  Pełnienie  funkcji 
przewodniczącego  nie  jest 
trudne,  ale  odpowiedzialne 
i wymaga dyspozycyjności we 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz Szałajko

Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Strzelina był Pan 
od 6 lipca 2005 r. do koń-
ca kadencji, zastępując 
na tym stanowisku Ewę 
Kurdyś, natomiast radnym 
Rady Miejskiej Strzelina 
przez 3 kolejne kadencje, 
począwszy od 1998 r. W la-
tach 2014-2018 został Pan 
radnym Rady Powiatowej 

Rada piętnaście lat 
temu... „Poświęciliśmy temu wyzwaniu bardzo dużo czasu”

Z okazji 30-lecia sa-
morządu terytorialne-
go porozmawialiśmy 
z Jerzym Putem, który 
piętnaście lat temu 
był przewodniczącym 
Rady Miejskiej Strze-
lina. Jak wspomina 
tamten czas i jakie 
były wówczas priory-
tetowe sprawy? 

Strzelina .Jak wspomina 
Pan pracę w radzie?
- Praca w radzie nie należy 

do najłatwiejszych, ponieważ 
trzeba  często  podejmować 
trudne decyzje. Niemniej jed-
nak  praca  na  rzecz  innych, 
bo  tak  to  trzeba  traktować 
sprawiała mi dużo satysfakcji. 
Poświęcałem  jej  dużo  czasu, 
czasami nawet tyle, że niewie-
le  pozostawało  mi  na  życie 
prywatne.

 Z jakimi najtrudniejszy-
mi sprawami/zadaniami 
przyszło się Panu zmie-
rzyć?
- Radnym byłem przez kil-

ka  kadencji,  więc  było  wie-
le  takich  spraw.  W  pamięci 
jednak  utkwiła  mi    reforma 
oświaty,  którą  musieliśmy  
przeprowadzić w naszej gmi-
nie.  Razem  z  ówczesnym 
burmistrzem  Ryszardem 

Horżanieckim, poświęciliśmy 
temu wyzwaniu bardzo dużo 
czasu,  bo  nie    był  to  łatwy 
proces,  ale  udało  się.  Utwo-
rzyliśmy  gimnazja,  których 
jak wiemy, dziś już nie ma.

 Co według Pana można 
zaliczyć do sukcesu rady 
oraz przewodniczącego 
w tamtym czasie?
- Pracy w  radzie nigdy nie 

traktowałem  przez  pryzmat 
własnej  osoby,  a współpracy 
przewodniczącego,  prezy-
dium  rady,  radnych  i  bur-
mistrza.  Sukces  wszystkich, 
to także mój sukces, a takich 
zapewne  przez  ten  czas  kil-
ka  by  się  znalazło.  W  tam-
tych  latach  naszym  sporym 
sukcesem  było  utworzenie 
Podstrefy  Strzelin,  która 
weszła  w  skład  Wałbrzy-
skiej  Specjalnej  Strefy  Eko-
nomicznej  „Invest  Park”. 

Dzięki  pozyskanym 
środkom z  funduszy 
europejskich,  uda-
ło  się  zrealizować 
wiele  kosztownych 
zadań  inwestycyj-
nych.  Dzięki  dobrej 
współpracy z burmi-
strzem  Matusiakiem 
odbudowaliśmy  też 
znaczną  część  wieży 
ratusza  wraz  z  piw-
nicami.  Przepro-
wadzono  również 
modernizację  sieci 
wodociągowej  w  kilku  miej-
scowościach.

 Czy w radzie był ktoś 
z kim współpracowało się 
Panu dobrze? A czy ktoś 
szczególnie dał się we 
znaki?
-  Jestem  osobą,  któ-

ra  potrafi  dogadywać  się 
ze wszystkimi, więc  ten  czas 

wspominam  wyłącznie  do-
brze.  Przez  te  wszystkie 
lata  było  wiele  takich  osób 
i  to bez względu na  to,  z  ja-
kiej opcji politycznej, czy też 
komitetu  wyborczego.  Jeżeli 
mam  już  kogoś  wymieniać, 
to na pewno będzie to, kiedyś 
radna,  dziś  nasza  burmistrz 
Dorota  Pawnuk,  ale  także: 
Zdzisław Rataj, Ryszard Hor-
żaniecki,  Stanisław  Jakubiec 

Rada oczami przewodniczącego Odpowiedzialność i dyspozycyjność Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina 
Ireneusz Szałajko opowie nie tylko o  swojej 
funkcji, ale także o gminnych inwestycjach.

współpracy  również  z  bur-
mistrzem.  Sprawne  funkcjo-
nowanie  rady  nie  miało  by 
również  miejsca,  gdyby  nie 
pracownicy urzędu, w szcze-
gólności,  Pani  Monika  i  se-
kretarz Kazimierz.

Z jakimi najtrudniej-
szymi sprawami przyszło 
Ci się zmierzyć na tym 
stanowisku?
-  W  kadencji  2014-2018 

miałem  sytuację,  gdzie  Rada 
podejmowała  uchwałę  do-
tyczącą  wygaszenia  manda-
tów  dwoje  radnych  z  uwagi 
na  naruszenia  przepisów 
ustawy o  samorządzie  gmin-
nym.  Uchwały  były  przez 
nich  podważane  i  pojawiały 
się problemy natury prawnej 
z  uwagi  na  niejednoznaczne 
stanowisko  nadzoru  praw-
nego  Wojewody  Dolnoślą-
skiego. W  rezultacie  okazało 
się,  że  uchwały  były  podjęte 
zgodnie z prawem.

Z jakich decyzji jesteś 
najbardziej zadowolony?
-  Ze  wszystkich  moich 

decyzji  jako  radny  (podczas 
głosowania  na  komisjach 
i  sesjach)  jestem  zadowolo-
ny a najbardziej z tych, które 
mają przełożenie na właściwe 
i służące mieszkańcom inwe-
stycje, które widać na terenie 
naszej  gminy.  We  współpra-

cy  z  burmistrzem 
Dorotą  Pawnuk 
udało  się  wiele 
zrobić  na  terenie 
miasta i gminy. Nie 
ukrywam,  że  bli-
skie mojemu sercu 
zawsze  było  ser-
ce  Strzelina  czyli 
Ratusz  i  pierzeje 
w  rynku.  Dwie 
pierzeje  udało  się 
odremontować, 
a  teraz  czekamy 
na  rozpoczęcie 
inwestycji budowy 
Ratusza.  Również 
cieszę  się  z  mo-
dernizacji ośrodka 
wypoczynkowego 
w Białym Koście-
le,  o  której  była 
mowa już wiele lat 
temu i w końcu się 
zrealizowała.

Podczas 
Twojej kaden-
cji w znaczny 
sposób zmieniła 
się obsługa sesji. Głosowa-
nia są elektroniczne, sesja 
jest dostępna on-line. Czy 
to ułatwia pracę przewodni-
czącego? I jakie jest Twoje 
zdanie na temat wprowa-
dzonych rozwiązań?
-  Moje  zdanie  na  temat  E-

-Sesji  jest  jak  najbardziej  po-
zytywne,  ułatwia  to  pracę, 
w szczególności fakt, że nie zu-
żywa się papieru na drukowanie 
dokumentacji,  jest szybki prze-

pływ  informacji,  elektronicz-
ne  i  imienne  liczenie  głosów, 
rejestracja  obrazu  i  dźwięku 
co  umożliwia  również  miesz-
kańcom śledzenie pracy wybra-
nych przez siebie radnych.  

W tym roku mija 30 lat 
samorządu w Polsce. Jak 
z perspektywy przewod-
niczącego oceniasz pracę 
w samorządzie. Czy nadal 
uczymy się samorządności? 
-  Służbę  w  samorządzie 

oceniam  pozytywnie,  gdyż 
realizuje  się działania mające 
na celu polepszenie  funkcjo-
nowania  i  życia  mieszkań-
com. Nieraz odnoszę wraże-
nie  że  samorząd,  który  jest 
najbliżej  ludzi  jest obciążony 
zbyt  wieloma  obowiązkami 
zleconymi  przepisami  przez 
Parlament  i Rząd Polski  i nie 
zawsze  idą  za  tym  środki  fi-
nansowe.  Widząc  po  budże-
cie  gminy  i  doświadczeniach  
od  wielu  lat  taki  trend  się 

utrzymuje  i  chyba 
nic  się  nie  zmieni. 
Apropos nauki samo-
rządności  uważam, 
że całe życie się uczy-
my i tej samorządno-
ści również.

Jakie według Cie-
bie były najważniej-
sze zadania, które 
udało się wykonać 
podczas poprzed-
niej kadencji?
-  Było  wiele  ta-

kich  zadań,  widocz-
ne  są  wspomniane 
przeze mnie pierzeje 
w  rynku,  perspekty-
wa  budowy  ratusza, 
realizacja  moderni-
zacji Ośrodka w Bia-
łym  Kościele,  bu-
dowa  infrastruktury 
drogowej  na  terenie 
całej gminy. 

Na jakie 
aspekty/zadania 
będziesz kładł 

szczególny nacisk w trwa-
jącej kadencji? 
-  Szczególny  nacisk  jako 

przewodniczący  będę  kładł 
na  utrzymanie  współpracy 
z  burmistrzem,  pracowni-
kami  urzędu,  pracownikami 
jednostek  pomocniczych 
i  kulturalnych.  Ze  wszystki-
mi  mam  wspaniały  kontakt. 
Dziękuję Wam za dotychcza-
sową  współpracę  i  życzliwy 
kontakt.

Rozmawiał
Jakub Olejnik

i  ś.p.  Krzysztof     Szczegiel-
niak. Jest też ktoś, o kim nie 
należy  zapominać  mówiąc 
o  dobrej  współpracy.  Z  tym 
panem  swego  czasu wszyscy 
radni musieli współpracować, 
a ja jako przewodniczący rady 
bardzo dużo. Chodzi o Mar-
ka Charowskiego, który o sa-
morządzie  z  tamtych  lat wie 
chyba  najwięcej,  w  tamtym 
czasie  prowadził  Biuro  Ob-
sługi Rady.

 Czy jest coś czego Pan 
żałuje, że nie udało się 
zrobić/zrealizować?
- Niczego nie żałuję, bo wi-

dzę,  że  to  czego  nie  udało 
się  nam  zrealizować  kiedyś, 
zostało już zrobione i jest re-
alizowane obecnie przez bur-
mistrz  Dorotę  Pawnuk  oraz 
poprzednie  i  obecną  Radę 
Miejską Strzelina.

Rozmawiał
Jakub Olejnik

Jerzy Put
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Był Pan przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Strze-
lina w latach 2006-2014. 
Jak wspomina Pan pracę 
na czele rady?
-  Z  Radą  Miejska  Strze-

lina  związany  byłem  przez 
trzy  kadencje:  w  latach 
2002-2006  -  pełniłem  funk-
cje  wiceprzewodniczącego 
rady  z  rekomendacji  Forum 
Samorządowego  Strzelin 
2000, zaś w latach 2006-2010 
i 2010-2014 - pełniłem funk-
cje  przewodniczącego  rady 
z  rekomendacji Forum Oby-
watelskiego  Strzelin  2000 
przy  poparciu  pozostałych 
radnych. 
Funkcja przewodniczącego 

to  w  dużym  skrócie  przede 
wszystkim  należyte  przygo-
towanie radnym niezbędnych 
materiałów, organizacja  sesji, 
sprawne jej prowadzenie oraz 
godne  reprezentowanie  rady 
na zewnątrz.
W kadencji  IV  i V współ-

pracowałem  z  burmistrzem 
Jerzym Matusiakiem, a w ka-
dencji VI z burmistrz Doro-
tą  Pawnuk. Warto  zauważyć, 
że  byłem  radnym,  jak  to  się 
dzisiaj  określa,  z  ugrupowa-
nia  opozycyjnego.  Osobiście 
nie rodziło to większych pro-
blemów, bo uważałem i nadal 
uważam,  że  rolą  samorządu 
nie jest destrukcja, ale wspól-
ne działanie dla dobra  lokal-
nej wspólnoty. Tym bardziej, 
że prywatnie wszyscy się zna-
my  i  każdy  radny ma  (powi-
nien mieć) na uwadze rozwój 
i zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców.  Możemy  mieć  róż-
ny  światopogląd,  priorytety 
co  jest ważniejsze dla gminy, 
ale wszyscy pragniemy jej do-
bra i rozwoju.

„Rolą samorządu nie jest destrukcja”
Zdzisław Rataj dwukrotnie pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina. 
W wywiadzie radny wspomina najważniejsze 
inwestycje w  tamtych latach oraz specyfikę 
pracy z kilkoma burmistrzami.

Mam nadzieję, że w ocenie 
koleżanek i kolegów radnych 
oraz  burmistrzów  stałem 
ponad  wszelkimi  podziała-
mi oraz organizowałem pra-
cę  rady  i  prowadziłem  sesje 
sprawnie. Z uwagi na charak-
ter wykonywanej pracy zawo-
dowej oraz podejście to tego 
co  robię,  pierwszymi  czyn-
nościami jako przewodniczą-
cego  było  uporządkowanie 
organizacji  rady  –  ustalono 
roczny  harmonogram  sesji 
oraz stałe terminy sesji (każ-
dy  ostatni  wtorek  miesiąca, 
co pozostało do dziś, za wy-
jątkiem sesji nadzwyczajnych 
i okolicznościowych), ustalo-
no  harmonogram  pracy  ko-
misji - tydzień poprzedzający 
sesje, ustalono terminy prze-
kazywania  materiałów  oraz 
ich  zawartość  przez  Urząd 
do biura rady, jak również or-
ganizację  samej  rady. Wszel-
kie  zmiany  znalazły  swoje 
odzwierciedlenie  w  Statucie 
Gminy Strzelin, modyfikowa-
nym na przestrzeni lat.
Wszystkie  materiały  doty-

czące rady były publikowane 
w  Internecie,  a  od  kadencji 
VI wprowadzono  transmisje 
sesji  online.  Media  i  chętni 
mieszkańcy  uzyskali  możli-
wość  uczestniczenia  w  po-
siedzeniach  wszelkich  orga-
nów  rady.  Nie  ukrywam, 
że  na  początku  budziło 
to pewne obawy u niektó-
rych osób, ale szybko sta-
ło  się  dobrym zwyczajem 
i tak pozostało. 
Prace  na  czele  rady 

wspominam dobrze, a na-
wet bardzo dobrze. Myślę, 
że  stosunkowo  szybko 
przyzwyczajono  się  i  za-
akceptowano  mój  styl 

prowadzenia rady. Praca była 
wyzwaniem  i  bezcennym 
doświadczeniem  życiowym, 
zawodowym.  Dała  mi  moż-
liwość wpływania na kierunki 
rozwoju  gminy,  a  tak  nama-
calnie na wiele realizowanych 
wówczas  przedsięwzięć. 
Były  też  okresy  trudne,  ale 
na szczęście było ich stosun-
kowo  niewiele,  a  w  pamięci 
pozostawiłem tylko te dobre. 

Wspominał Pan o pracy 
z perspektywy opozycyjne-
go radnego. Jak układała 
się zatem współpraca 
z burmistrzami?
- Zarówno z Jerzym Matu-

siakiem  jak  również  Dorotą 
Pawnuk,  z  którą  wcześniej 
również  współpracowałem 
w  radzie  jako  radną,  współ-
praca  układała  się  dobrze. 
Starałem  się  wychodzić  na-
przeciw  oczekiwaniom  bur-
mistrza  w  kwestii  wprowa-
dzenia  czy  przeprowadzenia 
różnych  spraw  przez  radę, 
nie  zawsze  zgadzając  się 
z  rozstrzygnięciami  końco-
wym sprawy przez całą radę, 
ale cóż  taka  jest demokracja, 
większość  decyduje.  Może 
nie  wszyscy  są  zadowoleni 
z rozstrzygnięcia, ale nikt nie 
wymyślił  rozwiązania  zado-

walającego wszystkich.   

Wcześniej był Pan rad-
nym. Czy specyfika pracy 
znacznie różni te dwie 
funkcje?
-  Radnym  byłem  przez 

trzy  kadencje  z  woli  miesz-
kańców,  a  funkcję przewod-
niczącego  rady  pełniłem 
z wyboru radnych. Przewod-
niczący  nie  ma  większych 
uprawnień  niż  radny  jeśli 
chodzi o sprawy rozpatrywa-
ne przez radę. Ma natomiast 
więcej obowiązków jeśli cho-
dzi o organizację pracy rady 
i  prowadzenie  obrad,  ale 
na taki wybór się godzi. 

Jakie największe 
osiągnięcia może Pan 
wymienić podczas tamtej 
kadencji?
- Każda kadencja, w której 

miałem  możliwość  wpływać 
na realizowane zadania (inwe-
stycje)  wniosła  wiele  w  roz-
wój  i  zmianę  naszej  rzeczy-
wistości.  Można  by  tu  dużo 
wymieniać. Każdy może sam 
zobaczyć i ocenić zachodzące 
zmiany w naszym otoczeniu, 
w mieście i sołectwach. Mam 
świadomość,  że  inicjatywy 
podejmowane przez  radnych 
i kolejnych burmistrzów róż-
nie były i są oceniane. Wiem, 
że część mieszkańców co in-
nego oczekuje od tzw. władzy, 
dla  każdego  co  innego  jest 
najważniejsze.  Nie  ma  moż-
liwości wszystkich zadowolić 
i po to jest rada, aby decydo-
wała  co  i w  jakiej  kolejności 
będzie  realizowane.  Oczywi-
ście to burmistrz narzuca ob-
szary, które są dla niego prio-
rytetem  i  za  to  mieszkańcy 
go rozliczają w kolejnych wy-
borach.  Wszyscy  poruszają 
się  w  twardej  rzeczywistości 
związanej  z finansami gminy 
i  możliwością  tworzonego 

co  roku  budżetu  gminy. Nie 
będę wymieniał osiągnięć po-
szczególnych kadencji i kolej-
nych  burmistrzów,  ale  chcę 
podkreślić co w mojej ocenie 
było istotne:
• dokończenie wodociągo-

wania gminy,
• wielki program kanalizo-

wania gminy,
•  budowa  i  remonty  dróg 

i  ulic  –  realizowane  konse-
kwentnie do dziś,
•  rozbudowa  i  remonty 

w naszych szkołach – w tym 
nowe sale gimnastyczne,
•  budowa  i  moderniza-

cja  obiektów  sportowych  – 
w  tym  basen  i  nowoczesne 
Orliki,
• nowe Centrum Kultury – 

SOK,
•  budowa  nowego  przed-

szkola na ul. Ogrodowej,
•  rozpoczęcie  odbudowy 

Ratusza  –  z  nadzieją  na  za-
kończenie w  obecnej  kaden-
cji rady.
Szczególnie  zadowolony 

jestem  z  budowy  nowocze-
snego  Aquaparku  w  Strze-
linie.  Wiem,  że  nie  wszyscy 
podzielają  maje  zadowole-
nie, ale jestem zdania, że jest 
to  inwestycja  ponadczasowa 
mająca  wpływ  na  zdrowie 
i  kondycję fizyczną nie  tylko 
dzieci, młodzieży,  ale  i  osób 
starszych.  Pamiętam  długie 
i  nieraz  burzliwe  dyskusje, 
czy i jaki obiekt ma powstać. 
Inwestycje  rozpoczęto  w  V, 
a zakończono w VI kadencji 
rady  -  rozpoczął  burmistrz 
Jerzy Matusiak, a z powodze-
niem  zakończyła  burmistrz 
Dorota Pawnuk.
Drugą ważną w mojej oce-

nie  inwestycją,  która  wciąż 
czeka  na  zrealizowanie  jest 
rozpoczęta  obudowa  budyn-
ku Ratusza w  Strzelinie.  Po-
dejmując  decyzje  o  jego  od-
budowie w  IV kadencji  rady 

wiedzieliśmy, że będzie to za-
danie trudne i kosztowne, jak 
na  możliwości  ówczesnego 
budżetu  gminy,  ale  po  dłu-
gich  i  trudnych  dyskusjach 
zapadła decyzja o jego odbu-
dowie – była to kadencja IV 
czyli lata 2002-2006. W 2004 
r. wieżę i piwnice ratusza za-
bezpieczono  przed  dalszą 
degradacją. Kolejne kadencje 
to  odbudowa piwnic  i wieży 
ratusza – 23 czerwca 2012 r. 
na  720-lecie  nadania  Strze-
linowi  praw  miejskich.  Bur-
mistrz  Dorota  Pawnuk  do-
konała  uroczystego  otwarcia 
wieży ratuszowej dla zwiedza-
jących oraz wmurowano tzw. 
„Kapsułę  Czasu”,  kończąc 
pierwszy  etap  jego  odbudo-
wy.  Temat  kontynuowania 
odbudowy  powrócił  w  2016 
r.,  a w  2017  r.  rada wyraziła 
zgodę  na  powołanie  do  ży-
cia  spółki Strzeliński Ratusz, 
która odbudowę Ratusza ma 
doprowadzić do końca. Uwa-
żam, że  jest  to kluczowa de-
cyzja, aby Rynek odzyskał na-
leżne miejsce  i  dawny  blask. 
Jeden  z  najpiękniejszych 
rynków  miejskich  Dolnego 
Śląska wraz z przepiękną sta-
rówką  zniknął  bezpowrotnie 
w wyniku działań wojennych 
i do dziś borykamy się nie tyl-
ko ze zniszczeniami wojenny-
mi, ale również z architekturą 
socrealizmu lat 70.
Moim marzeniem  jest  do-

czekać zmiany wyglądu Ryn-
ku. Pierwsze kroki zostały już 
zrobione,  kolejne  wykonały 
i  wykonują  obecne  władze 
miasta. Odbudowany Ratusz 
w  mojej  ocenie  może  być 
krokiem  milowym  w  przy-
wracaniu strzelińskiemu Ryn-
kowi  roli  prawdziwego  „ser-
ca” miasta.  
Proszę  wybaczyć,  że  tyle 

miejsca poświęcam ratuszo-
wi, ale od czasu podjęcia się 
prowadzenia  spółki  Strze-
liński  Ratusz  powodzenie 
odbudowy budynku Ratusza 
w  Strzelinie  jest  mi  szcze-
gólnie bliskie.

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

Zdzisław Rataj
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W tym roku mija 30-le-
cie samorządu terytorial-
nego. 27 maja 1990 r. od-
były się pierwsze w pełni 
wolne wyboru w Polsce. 
Obywatele polskich miast, 
wsi i gmin zyskali real-
ny wpływ na najbliższe 
otoczenie. Jak wspomina 
Pan udział w tych pierw-
szych wyborach? Czy był 
to ważny dla Pana mo-
ment w życiu?
- W tamtym czasie miałem 

zaledwie  26  lat,  skończone 
studia, pierwsze dziecko i po-
czątek  kariery  zawodowej. 
Nie  myślałem  wtedy  jesz-
cze  o  bezpośrednim  udziale 
w  pracy  samorządu  lokalne-
go. Oczywiście brałem udział 
w  głosowaniu.  Dla  młode-
go  człowieka  dorastającego 
w czasach Solidarności  i  sta-
nu  wojennego  możliwość 

„To był bardzo ciekawy okres”

Rządzenie na przełomie wieków
Ryszard Horżaniecki był burmistrzem Strzelina w  latach 1998-2002. W  tym czasie w  kraju 
wdrażane były cztery reformy: administracyjna, oświaty, służby zdrowia i emerytalna. Wskaź-
nik bezrobocia w gminie sięgał kilkunastu procent, zaś telefon na wsi miał jedynie sołtys.

wybrania pierwszych od 1950 
roku  władz  terytorialnych 
było  wydarzeniem  bardzo 
ważnym,  dającym  szansę 
zmian  i  nadzieję  na  realny 
wpływ  na  najbliższe  otocze-
nie. 

W latach 1998-2002 peł-
nił Pan funkcję burmistrza 
Strzelina. Jeszcze wtedy 
szefa gminy wybierali 
radni, a nie mieszkańcy 
w bezpośrednich wybo-
rach. Czy mając na wzglę-
dzie, że radni byli decy-

zyjni odnośnie odwołania 
i powołania burmistrza 
współpraca była trudniej-
sza?
- To zależy  jak na to spoj-

rzeć.  Jeżeli  ktoś  preferuje 
autokratyczny  sposób  za-
rządzania  to mogło  to  prze-
szkadzać. Zawsze uważałem, 
że  warto  korzystać  z  wie-
dzy  i  doświadczenia  innych 
osób  i  preferowałem  demo-
kratyczny  styl  zarządzania. 
Radni,  z  którymi  miałem 
przyjemność  współpracować 
byli  doświadczonymi  samo-

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Strzelin” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Strzelina 

Nr XXIII/311/16 z 28.06.2016 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Strzelina uchwały Nr XXI/292/20 z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta i  Gminy Strzelin” zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej Strzelina Nr XXIII/311/16 z 28.06.2016r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do 7 sierpnia 2020 r. Wniosek po-
winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany Studium. 

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski 
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Strzelin. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 
sierpnia 2020 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania 
i udostępniania danych osobowych na  potrzeby procedury sporządzenia zmiany studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z  Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Dodatkowe informacje dotyczą-
ce ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na BIP Gmina Strzelin, w zakładce Klauzu-
le informacyjne - Klauzula informacyjna o  przetwarzaniu danych osobowych lub bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miejscowości MIKOSZÓW (dz.nr 21/55)
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„STRZELIN PÓŁNOCNY 1”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Strzelina:
• uchwały Nr XVIII/246/20 z 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
MIKOSZÓW (dz.nr 21/55);
• uchwały Nr XX/266/20 z 26 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „STRZELIN PÓŁNOCNY 1”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski 
należy składać na piśmie siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strze-
lin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do 7 sierpnia 2020 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski 
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Strzelin. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 
sierpnia 2020 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania 
i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z  2020 poz. 293 z  późn. zm.) jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Dodatkowe informacje doty-
czące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na BIP Gmina Strzelin, w zakładce Klau-
zule informacyjne - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych lub bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN

ciąg dalszy na stronie obok

Ryszard Horżaniecki

rządowcami,  którzy  przede 
wszystkim  chcieli  tego  co  ja 
-  poprawy  warunków  życia 
mieszkańców  gminy  Strzelin 
i  przejrzystych  zasad  działa-

nia.  Pomimo  różnorodnych 
światopoglądów politycznych 
współpracowało  się  napraw-
dę dobrze. 

 
Przed jakimi wyzwania-

mi stała gmina w czasie 
objęcia Pana stanowiska?
-  To  był  bardzo  ciekawy 

okres. W kraju były wdrażane 
cztery  reformy:  administra-
cyjna,  oświaty,  służby  zdro-
wia  i  emerytalna.  W  gminie 
wskaźnik  bezrobocia  sięgał 
kilkunastu  procent.  Tele-
fon na wsi miał  tylko sołtys. 

Najważniejsze wówczas było 
wsparcie w tworzeniu i umoc-
nieniu powiatu strzelińskiego, 
rozwój  infrastruktury  umoż-
liwiający pozyskanie inwesto-
rów  oraz  utrzymanie  i  two-
rzenie  nowych  miejsc  pracy. 
Ważny  był  również  rozwój 
bazy oświatowej umożliwiają-
cy  przeprowadzenie  reformy 
bez  poważnych  konfliktów 
społecznych.

Z jakich inwestycji/za-
dań, które udało się zreali-
zować jest Pan najbardziej 
zadowolony?
-  Udało  się  utrzymać 

i wzmocnić powiat strzeliński 
mimo  prób  jego  likwidacji. 
Jako jedna z nielicznych gmin 
przeprowadziliśmy  bezkon-
fliktowo  reformę  oświaty. 
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Pana służba w samo-
rządzie sięga początku 
lat 90. XX w. Radnym był 
Pan najpierw w gminie 
Kondratowice, później 
stał na czele Rady Miej-
skiej Strzelina (w latach 
1998-2002), a następie 
pracował w radzie powia-
tu. Doświadczenie jest 
bogate. Jak Pana zdaniem 
zmieniał się samorząd 
w naszym rejonie na prze-
strzeni tych 30 lat? 
-  Sytuacja w  samorządach 

jest  bardzo  dynamiczna, 
przede  wszystkim  z  uwagi 
na  zmieniające  się  prawo. 
Trzeba  uczyć  się  cały  czas 
nowych  przepisów.  Począ-
tek  samorządności,  czyli 
pierwsza  i  druga  kadencja, 
to w mojej ocenie dużo ide-
owości.  Sporo  było  zapa-
łu  do  jego  organizowania, 
a  radni  nie  byli  nastawieni 
zupełnie  na  żadne  korzy-
ści. Ludzie poczuli,  że dzię-
ki  zmianie  ustroju  mogą 
wpływać  na  lokalne  sprawy. 
Pamiętam  trudne  początki 
tworzenia  samorządu.  By-
łem wtedy radnym w gminie 
Kondratowice.  Sporo  spraw 
związanych  z  zorganizo-
waniem  urzędu  było  skom-
plikowanych.  Pierwszy  sta-
tut  gminy  tworzyliśmy  bez 
pomocy  prawników.  Były 
to czasy pionierskie. 

A jak to wyglądało 
ze strony politycznej?
- Konflikty polityczne były 

i będą nadal. Spór polityczny 
jest cechą demokracji, gorzej, 
gdy przeradza się w konflikt. 
Choć zgrzytów nie brakowa-
ło  to  udawało  się  odsunąć 
ideowe spory na rzecz poro-
zumienia  w  sprawach  lokal-
nych działań. 

Skupmy się na czasie, 

Niedawno  zawiązał  się 
społeczny  komitet,  który 
przy  współpracy  z  gminnym 
samorządem ma  czuwać  nad 
realizacją  tego  przedsięwzię-
cia.  Przedstawiciele  komitetu 
już wcześniej porozumieli się 
ze  wspólnotą  mieszkaniową, 
która  jest gotowa do użycze-
nie  ściany  pod  mural  na  15  Na ścianie budynku ma powstać mural upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej

MURAL UPAMIĘTNI ZWYCIĘSKĄ BITWĘ
Na ścianie budyn-
ku przy ul. Rybnej 
może w przyszłości 
powstać mural upa-
miętniający stulecie 
bitwy warszawskiej. 

lat.  Swoją  opinię  na  temat 
muralu  będzie  musiał  oczy-
wiście  wyrazić  konserwator 
zabytków a przed komitetem 
jeszcze  oficjalna  rejestracja 
w  Ministerstwie  Spraw  We-
wnętrznych i Administracji. 
W  skład  siedmioosobo-

wego  komitetu  weszli  m.in. 
przedstawiciele  lokalnego 
samorządu, Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Strzelińskiej, 
ale nie zabrakło też historyka 
i artysty plastyka. Przewodni-
czącym  komitetu  został  Mi-
chał Kołodnicki, sekretarzem 
Marek  Charowski  a  skarb-
nikiem  -  Zbigniew  Kazimie-
rowicz.  Na  jednymze  spo-

tkań  ustalono  najważniejsze 
kwestie  i  przyjęto  harmono-
gram działań. Omawiano  też 
wstępnie  szczegóły  przedsię-
wzięcia a członkowie komite-
tu  zastanawiali  się  m.in.  nad 
tym czy treść muralu powinna 
mieć  charakter  realistycznej 
sceny  batalistycznej,  czy  też 
wymiar  bardziej  symbolicz-
ny.  Nad  częścią  artystyczną 
będzie czuwał artysta plastyk 
Bogusław Szychowiak,  a pie-
czę  nad  częścią  historyczną 
ma  pełnić  strzeliński  histo-
ryk Jacek Dziedziński. Oczy-
wiście konkretne propozycje 
graficzne  muralu  przedstawi 
w  stosownym  czasie  wyło-

niona pracownia,  spe-
cjalizująca  się  w  two-
rzeniu  takich  dzieł. 
Prace malarskie na pew-
no  poprzedzi  przygoto-
wanie  odpowiedniego 
podłoża a mural finalnie 
ma zostać podświetlony. 
Dodajmy,  że  już w  nie-
dalekiej  przyszłości  ko-
mitet  zamierza wystąpić 
z  prośbą  o  wsparcie 
inicjatywy  do  więk-
szych  lokalnych  przed-
siębiorstw  oraz  wyśle 
zapytania  ofertowe 
do  pracowni  przygoto-
wujących murale.

RED

Zgrzytów 
nie brakowało Trudne początki 

tworzenia samorządu…
Na  początku lat dziewięćdziesiątych praca w  samorządzie nie była 
prostą sprawą. O  problemach, polityce, rozwoju miasta wspomina 
Piotr Rozenek, przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina w  latach 
1998-2002.

gdy był Pan przewodni-
czącym Rady Miejskiej 
Strzelina. Jaka sprawa była 
wówczas priorytetowa dla 
rady? 
-  W  tamtej  kadencji  duży 

nacisk położyliśmy na oświa-
tę, ponieważ od strony inwe-
stycyjnej  była  w  opłakanym 
stanie.  Podjęliśmy  decyzję 
o kapitalnym remoncie Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Strze-
linie. Przez rok nie odbywały 
się  tam  zajęcia,  aby  można 
było przeprowadzić sprawnie 
prace.  W  tamtym  czasie  zo-
stała także wybudowana duża 
sala gimnastyczna przy SP nr 
3 w  Strzelinie. Na  naszą  ka-
dencję przepadło także wdro-
żenie trudnej reformy oświa-
ty, która zakładała powstanie 
gimnazjów  i  skrócenie  nauki 
w  szkołach  podstawowych. 
Czasu  było  naprawdę  mało, 
ale  udało  się.  Sprawne  prze-
prowadzenie  reformy  bez 
większych  sprzeciwów  spo-
łecznych  uważam  za  nasz 
wspólny  sukces,  a  szczegól-
nie  ówczesnego  burmistrza 
Ryszarda Horżanieckiego. 

A jakie sukcesy może 
Pan wymienić z rzeczy 
inwestycyjnych w latach 
1998-2002?
- Z dużych  inwestycji  rzu-

cających się w oczy na pewno 
przebudowa  ulicy  Kościusz-
ki w Strzelinie. Był  to  ciężki 
remont,  gdyż  prace  musiały 
być wykonywane pod nadzo-
rem  konserwatora  zabytków. 
Był  problem  z  kosztami, 

gdyż  kostka  granitowa,  któ-
ra  trzeba było  zgodnie  z  za-
leceniami  zachować  mocno 
podrażała  inwestycję.  Część 
kostki  udało  się  ponownie 
wykorzystać, ale sporo trzeba 
było kupić. Wówczas docho-
dy gminy były zupełnie inne, 
nie było mowy o żadnym do-
stępie do środków zewnętrz-
nych,  więc  zadanie  wyko-
nywane  było  ze  środków 
własnych.  Musieliśmy  więc 
prowadzić umiejętną politykę 
kredytową. 

 
Jest jakieś zadanie, któ-

rego nie udało się wyko-
nać, a dzisiaj Pan żałuje?
-  Choć  udało  się  prze-

prowadzić  budowę  ronda 
w Strzelinie,  to dzisiaj widzi-
my,  że  powinna  mieć  więk-
szą przepustowość. Należało 
także odsunąć od ronda ciągi 
piesze. W czasie, gdy je budo-
wano nie można było jednak 
przewidzieć, że na przestrze-
ni  lat  tak  bardzo  wzrośnie 
ruch na drogach.  

Odchodząc od proble-
mów strzelińskiego ronda, 
to inwestycja niewątpli-
wie znacznie wpłynęła 
na zmianę wizualną 
w mieście…
-  Tak.  Rejon  placu  I maja 

został gruntownie zmieniony. 
Wyburzono  duży  budynek 
od  strony  ul.  Kilińskiego?, 
pomnik żołnierza przeniesio-
no  na  skwer.  Wizerunkowa 
zmiana była widoczna gołym 
okiem.  Miasto  zmieniło  się 

znacznie  w  tym  węzłowym 
miejscu. 

Jak wyglądała praca 
w RMS za czasów Pana 
przewodniczenia? Mieli-
ście swobodną większość, 
która pozwalała swobod-
nie pracować?
- Jako Akcja Wyborcza So-

lidarność  mieliśmy  najwięk-
szy klub. Porozumieliśmy się 
z radnymi z Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, co już nam 
dawało  większość  w  radzie, 
a  przypomnę,  że  wówczas 
zasiadało w niej  28  radnych. 
Zaproponowaliśmy  również 
współpracę  radnym  z  Soju-
szu Lewicy Demokratycznej, 
którzy mieli  8  radnych.  Pra-
cowało się sprawnie. Różnica 
między  dawnym  samorzą-
dem,  a  współczesnym  jest 
moim zdaniem taka, że daw-
niej na sesjach pracowało się 
bardziej merytorycznie.

Dziękuje za rozmowę 
Jakub Olejnik

Piotr Rozenek

dokończenie ze strony obok

Został  zakończony  proces 
wodociągowania  gminy  (do-
stęp  do  dobrej  jakości wody 
nie  był  wtedy  tak  oczywisty 
jak dzisiaj). Rozpoczęto pro-
ces  kanalizacji  gminy. Utrzy-
mywaliśmy wysoki w stosun-
ku do budżetu gminy poziom 
nakładów  na  infrastrukturę 
drogową.  Dzięki  współ-
pracy  z  firmą  Dialog  udało 
się  zapewnić  mieszkańcom 
swobodny  dostęp  do  infra-
struktury telekomunikacyjnej. 
Przykłady  istotnych  inwesty-
cji  to:  zakup  budynku  Gra-
nitexu  na  potrzeby  powiatu 
strzelińskiego,  remont  SP4, 
budowa  sali  gimnastycznej 
w  Gimnazjum  nr  2,  budo-
wa  stacji  uzdatniania  wody 
w  Dankowicach,  budowa 
kanalizacji w Górcu, budowa 
ronda w Strzelinie, remont ul. 
T. Kościuszki. 

Czego nie udało się 
zrealizować?
-  Niestety  nie  zdążyliśmy 

wdrożyć  przygotowanego 
przy współpracy z powiatem 
strzelińskim  programu  kom-
pleksowej  kanalizacji  gminy. 
Wdrożenie projektu o warto-
ści ok. 60 mln z ponad 80% 
dofinansowaniem ze względu 
na toczące się na szczeblu wo-
jewódzkim spory procedural-
ne  zostało  odłożone  na  na-
stępną  kadencję.  Do  dzisiaj 
temat  jest  delikatnie mówiąc 
zaniedbany, a większość ście-
ków trafia do rowów lub ka-
nalizacji deszczowej.

 
W wyborach na burmi-

strza startował Pan w póź-
niejszym czasie jeszcze 
kilka razy. Był Pan radnym 
miasta i gminy Strzelin. 
Co w pracy w samorządzie 
ceni Pan najbardziej?
-  Moja  przygoda  z  samo-

rządem  trwała  16  lat.  Samo-

rząd  to  przede  wszystkim 
mieszkańcy.  Przez  ten  okres 
miałem  okazję  współpraco-
wać  z  różnymi  ludźmi.  Za-
wsze  wysoko  ceniłem  sobie 
umiejętność słuchania innych 
i  otwartość  na  argumen-
ty.  Praca  dla  mieszkańców 
z ludźmi, którzy potrafią słu-
chać  rzeczowych  argumen-
tów i na ich podstawie zmie-
nić  swoje  zdanie  jest  „tym 
czymś” co bardzo cenię.

Oprócz pracy na rzecz 
samorządu był Pan rów-
nież dyrektorem szkoły 
w Ludowie Polskim, 
w której pracuje do teraz. 
Praca nauczyciela to dru-
ga Pana pasja…
-  Tak.  To  przecież  pra-

ca  z  ludźmi  młodymi,  która 
z  jednej  strony  daje  możli-
wość wpływu  na  ich  rozwój 
i  sposób  pojmowania  świata 
(również tego samorządowe-
go), a z drugiej strony pozwa-
la mi uczyć się od nich świe-
żego spojrzenia na otaczającą 
nas rzeczywistość.

Czym Pan zajmuje się 
obecnie? Czy zamierza 
Pan jeszcze kiedyś wrócić 
do samorządu?
-  Poza  pracą  zawodową 

czas  poświęcam  rodzinie 
(trzy miesiące temu zostałem 
szczęśliwym dziadkiem) oraz 
moim  zainteresowaniom. 
Jeżdżę na rowerze po Wzgó-
rzach  Strzelińskich,  czasami 
wędkuję no  i codziennie do-
glądam  mojego  30-arowe-
go  „gospodarstwa”.  Krótko 
mówiąc  pełny  relaks,  kiedy 
tylko to możliwe. Dobrze mi 
na  „samorządowej  emerytu-
rze”, obecnie nie myślę o po-
wrocie do pracy w  samorzą-
dzie,  który  niestety  w  dużej 
mierze uzależnił  się od poli-
tyki partyjnej

Rozmawiał
Jakub Olejnik
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W tym roku mija 30-le-
cie samorządu teryto-
rialnego. Jak zmieniło 
się postrzeganie kultury 
po przywróceniu samo-
rządów?
-  Zaczęłam  pracować 

w  Strzelinie  3  lata  po  przy-
wróceniu  samorządów, 
w  ostatnim  roku  „rządów” 
burmistrz  Ireny  Kozińskiej 
i  zastępcy  -  Bogusława  Po-
lanina,  którzy  dla  odmiany 
rozpoczęli wraz  z  radą miej-
ską  -  „samorządowanie” 
i  choć,  jak  mam  wrażenie 
- dla  strzelińskiego  samorzą-
du - to był w pewnym sensie 
-  czas  nauki,  przysposabia-
nia  się do kierowania gminą, 
to  właśnie  pod  względem 
kultury  (i nie dlatego,  że  zo-
stałam  dyrektorem  SOK-u), 
w czasie, gdy zaczęłam pracę 
-  to  był  okres  fantastyczny. 
Mówię  „fantastyczny”,  choć 
lokalowo (przenosiny do nie-
dużego  obiektu  na  Brzego-
wej)  -  nie  było  komfortowo. 
Mimo  to,  przez  osiem  lat 
(o czym świadczą grube albu-
my ze zdjęciami) - działo się 
i na Brzegowej  i w Strzelinie 
oraz  całej  gminie  -  bardzo 
dużo.  Można  powiedzieć, 
że  wtedy  pracowało  się 
„wspólnie”  - nie  tylko SOK, 
ale  OSiR,  szkoły  -  współor-
ganizowały  imprezy.  Przy-
chylność  władz  do  naszych 
pomysłów  i  społeczny  od-
dźwięk (ogromna frekwencja 
na  wszystkich  imprezach) 
świadczyła  o  „głodzie”  kul-
tury.

Jakie wówczas były 
potrzeby mieszkańców 
pod kątem kultury? Czego 
oczekiwano? Co działa-
ło przy ośrodku kultury 
w Strzelinie? Jakie były 
najpopularniejsze wyda-
rzenia organizowane przez 
ośrodek?
-  Jak  sobie  przypomnę, 

to  się uśmiecham -  jakie po-
trzeby  mieszkańców?  Moż-
na  odpowiedzieć  krótko: 
WSZELKIE  POTRZEBY. 
Każda  propozycja  miała 
swoich  amatorów,  jeśli  cho-
dzi o plenery (wtedy głównie 
na lodowisku oraz na terenie 
gminy  -  na  boiskach,  placy-
kach,  w  nielicznych  świe-
tlicach)  -  organizowaliśmy 
imprezy  „wielowiekowe”,  by 
zadowolić każdego. W SOK-
-u,  mimo  niewielu  pomiesz-
czeń  było  bardzo  dużo  za-
jęć  i  warsztatów,  sporo  kół 
zainteresowań:  nauka  gry 
na fortepanie, sekcja szacho-
wa (bardzo liczna), warsztaty 
plastyczne,  kółko  filozoficz-
ne,  brydżowe,  koło  recyta-

„To niebo, a ziemia...” „Głód” kultury...
Kultura w Strzelinie w perspektywie 30 lat. O tym jak zmieniało się podejście, organizacja 
wydarzeń i zainteresowania mieszkańców opowiada Mirka Szychowiak.

torskie,  działał  teatr  PIĄTY 
KĄT  (w  nim  dwie  gwiazdy: 
Katarzyna  Jurewicz  i  Kry-
stian  Wieczorek),  była  sek-
cja  wokalna. W  późniejszym 
nieco okresie  (już  za  czasów 
dyrektora Płazy), powstał ka-
baret „Gryźli”. 
Najpopularniejsze  wyda-

rzenia?  Cykliczne:  Wystawy 
Lilii, Galeria  Skalna  i  każdo-
razowo,  poza  wernisażem 
koncert - wszystko raz w mie-
siącu  - w czasie, gdy tam pra-
cowałam (8 lat) -90 wernisaży 
i  tyle  samo  koncertów  przy 
wypełnionych  salach.  Kolej-
ne imprezy to Wystawa Psów 
Niekoniecznie  Rasowych, 
Przeglądy  Bożonarodzenio-
we  i  Wielkanocne  (masowy 
udział  szkół),  w  którymś 
momencie  powróciliśmy 
do  Święta Miasta  -  pierwsze 
trzy odbywały się „za mnie” - 
na Rynku. Do tego należy do-
łożyć  coroczną  serię  imprez 
w  terenie,  podczas  których 
pracowali wszyscy pracowni-
cy - czyli 7.

Na jakich zasadach 
działało w tym czasie kino 
„Grażyna” w Strzelinie? 
Czy ośrodek kultury miał 
wówczas wpływ na jego 
funkcjonowanie?
- W czasie, kiedy pracowa-

łam kino „Grażyna” począt-
kowo  było  administrowane 
przez  Wrocław  i  dopiero 
po  pewnym  czasie  -  prze-
jęła  je  gmina,  ale  obiekt  nie 
wypełniał  roli,  jako kino, nie 
wyświetlano filmów. Ośrodek 
Kultury kilka razy udostępnił 
pomieszczenie  na  przedsta-
wienia  dla  dzieci.  Natomiast 
do  kina  „przylepiona”  była 
biblioteka,  która  bardzo 
krótko  funkcjonowała  pod 
wspólnym  szyldem  z  ośrod-
kiem kultury.

Jak przez lata zmieniało 
się postrzeganie kultury 
w Strzelinie? Jakie dzie-
dziny/sekcje przechodziły 
do lamusa, a które się 
pojawiały? 
-  Sekcje  nie  „zbladły” 

do  dzisiaj,  zapotrzebowanie 
zawsze  było  spore,  pamię-
tajmy  o  sprawie  fundamen-
talnej  -  komputeryzacja, 
powszechny  dostęp  do  In-
ternetu - to zjawisko później-
sze.  Nie  było,  przynajmniej 
kiedy  pracowałam  na  Brze-

gowej - alternatywy. Imprezy 
plenerowe,  w  okresie  letnim 
-  to  był  tzw.  „mus”  - wspo-
minam  z  czułością  MAŁĄ 
MISS  i  MAŁEGO  MISTE-
RA  Strzelina  i  każdy  inny, 
niekoniecznie  tematyczny 
festyn  -  przynajmniej  dwa 
razy w miesiącu. Czy ośrodek 
kultury był bogaty? Nie bar-
dzo,  ale wtedy  sporo  imprez 
odbyło się dzięki sponsorom 
- nikt nie odmawiał wsparcia 
w  żadnej  formie.  Nie  było 
to  zresztą  kosztowne  przed-
sięwzięcia  -  liczyła  się  dobra 
zabawa,  dobra  muzyka  (bar-

dzo  często  lokalne  zespoły) 
i fakt, że mieszkańcy, jeśli już 
wychodzili  z  domu  -  mieli 
gdzie się zrelaksować. Dzisiaj 
sytuacja  jest  inna  -  wszyst-
ko  mamy  w  sieci,  młodzież 
niemal  „wszystko”,  czego 
potrzebuje - znajduje na stro-
nach  internetowych,  stąd 
tylko wielkie imprezy są „fre-
kwencyjne”, mówię tu głów-
nie o mieście - w terenie zain-
teresowanie się nie zmniejsza. 
Trzeba  zaznaczyć,  że  zmie-
niły  się  wymagania  odbior-
cy  i  to  jest  także  związane 
z  komputeryzacją  -  ludzie 

chcą  zobaczyć  na  żywo 
to, co widzieli w sieci. 

W jakich latach 
byłaś dyrektorem 
ośrodka? Jakie 
wówczas cele sobie 
stawiałaś (co było 
priorytetem)?
-  To  były  lata  1993-

2011.  Jakie  cele?  KUL-
TURA  DLA  KAŻ-
DEGO.  Nie  liczyły  się 
tylko moje  upodobania, 
preferencje.  Ponadto 
wszyscy pracownicy byli 
SZTABEM. Każdy  do-
bry pomysł, niekoniecz-
nie mój - był realizowa-
ny.  Na  pewno  Galeria 

Skalna  wpisała  się  w  mapę 
kulturalną  miasta  bardzo 
mocno  -  wystawiali  się  tutaj 
(czekając  w  długiej  kolejce) 
artyści  z  całej  Polski,  mieli-
śmy kilku malarzy spoza Pol-
ski. Cel był jeden - zadowolić 
każdy  gust,  zarówno  dzieci, 
jak  i  dorosłych.  Przyznam, 
że pojawiały się czasem pro-
blemy  z  niezadowoleniem 
kilku  radnych,  przytoczę 
może  jeden  przykład  -  pe-
wien radny „żądał”przez całą 
swoją kadencję koncertu Ma-
ryli Rodowicz,  której występ 

kosztował  tyle,  ile   mieliśmy 
przeznaczone na całe Święto 
Miasta. Nie pomagały  liczby, 
wyjaśnienia.  Ma  być  Rodo-
wicz i już.

W  2011  roku  rozpoczęła 
się  rozbudowa  Strzeliń-
skiego  Ośrodka  Kultury. 
Po czterech latach siedziba 
jednostki  zmieniła  lokali-
zację z ul. Brzegowej na ul. 
Mickiewicza.  Jak  to wpły-
nęło na działalność?
- To niebo, a ziemia. Niby 

żal  klimatu  z  Brzegowej,  ale 
dzięki  nowemu  obiektowi 
-  zniknęły  wszystkie  ograni-
czenia.  Po  pierwsze  sala  wi-
dowiskowa i kino. Nie trzeba 
tu żadnych statystyk, by wie-
dzieć,  jaki  to  miało  wpływ 
na jakość oferty SOK-u. Ilość 
spektakli  teatralnych,  fanta-
stycznych  koncertów,  naj-
lepszych  polskich  kabaretów 
i frekwencja - są najlepszą wi-
zytówką. Teraz można tu or-
ganizować wszystko. Są jasne, 
przestronne  pomieszczenia, 
jest  profesjonalny,  najwyż-
szej  jakości  sprzęt,  mamy 
zaplecze  „plenerowe”  na  ty-
łach  obiektu.  Paradoksalnie 
-  komputery  zaczynają  się 
powoli  "przejadać"  -  ludzie 
chcą  znowu  wyjść  z  domu, 
bo udział w koncertach, wy-
prawa do kina - to także wy-
darzenie towarzyskie - w tym 
„zapracowanym” życiu  -  jest 
mniej  okazji,  by  się  ze  sobą 
spotykać. SOK jest miejscem, 
by ten temat nadrobić.

Rozmawiał
Jakub Olejnik

Bohaterowie pandemii

Szyła nawet 8 godzin dziennie
Ponad 1700 maseczek ochronnych uszyła społecznie mieszkanka Muchowca Maria Skrzydłowska.

Pani Maria, podobnie jak kilkadziesiąt innych 
mieszkanek gminy Strzelin i powiatu strzelińskie-
go, niemal natychmiast odpowiedziała na prośbę 
burmistrz Doroty Pawnuk. Swoimi krawieckimi 
umiejętnościami  i  ogromną  chęcią  do  pracy 
wsparła  lokalny samorząd w przygotowaniu ma-
seczek, które były niezwykle potrzebne zwłasz-
cza w pierwszych tygodniach pandemii. Łącznie 
w  ramach  gminnej  społecznej  akcji  uszyto  ok. 
10 tysięcy maseczek i wiele z nich z pewnością 
nadal  służy  wielu  mieszkańców,  chroniąc  nas 
przez niebezpiecznym koronawirusem.   Trafiły 
m.in.  do  naszych  seniorów  oraz  wielu  innych 
mieszkańców. Warto podkreślić, że ten niesamo-
wity    wyczyn Marii  Skrzydłowskiej  byłby  jesz-
cze lepszy,  gdyby nie przymusowy, kilkudniowy 
pobyt w szpitalu. Pani Maria podkreśla, że przy 
tej masowej produkcji doskonale sprawdziła się 
maszyna  polskiej  marki  „Łucznik”.  Dodajmy, 
że zaraz po powrocie do domu, poruszająca się o kulach  Pani Maria prawie natychmiast zabrała się do pracy i na szycie ma-
seczek poświęcała nawet osiem godzin dziennie. Podziwiamy, doceniamy i dziękujemy! Na łamach kolejnego wydania Nowin 
Strzelińskich zaprezentujemy kilka innych pań, które również uczestniczyły w akcji szycia maseczek.

RED

Maria Skrzydłowska uszyła społecznie ponad 1700 maseczek

Mirka Szychowiak
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Gratulujemy nagrody 
Złotego Pocisku przy-
znanego twojej książce 
„Glatz”...
-  Bardzo  dziękuję.  Ogrom-

nie się cieszę, to znaczące wy-
różnienie, zwłaszcza, że to na-
groda  przyznawana  przez 
czytelników.  Wiem,  że  mnó-
stwo osób ze Strzelina oddało 
na mnie głos. Jestem za to bar-
dzo wdzięczny, tak jak i za trzy-
manie kciuków. Odebranie na-
grody u boku uznanych pisarzy 
kryminałów  retro,  takich  jak 
Marek Krajewski  czy Krzysz-
tof   Bochus  było  ogromnie 
przyjemnym  i  niezapomnia-
nym doświadczeniem.

Ten rok obfituje w wiele 
wyróżnień. Twoje powie-
ści zostały nominowane 
także do innych nagród... Złoty pocisk w rękach naszego pisarza (fot. Monika Łukasik-Duszyńska)

Dyplomy  oraz  nagro-
dy  otrzymali  ci  uczniowie 
naszych  gminnych  szkół, 
którzy    w  niedawno  zakoń-
czonym roku  szkolnym uzy-
skali  w  swoich  placówkach 
najwyższe  średnie  ocen. 
W ten sposób uhonorowano 
uczniów  klas  4-8  a  nagrody 
przyznano  również  uczniom 
Samorządowej  Szkoły  Mu-
zycznej I stopnia w Strzelinie. 
Tych  ostatnich  nagrodzono 
za  świetne  wyniki    w  nauce 
oraz za duże sukcesy w dzie-
dzinie muzycznej (osiągnięcia 
w  ogólnopolskich  i  między-
narodowych  konkursach  in-
strumentalnych).  Gratulacje 
złożyła  laureatom  burmistrz 
Dorota  Pawnuk.    Rodzice 
uczniów otrzymali  od szefo-
wej gminy  listy gratulacyjne. 

U boku znanych pisarzy, takich jak Marek Krajewski czy Krzysztof Bochus 

Złoty pocisk 
w rękach strzelinianina

W prestiżowym konkursie Warszawski Festiwal Kryminału nagrodę publiczności odebrał 
strzelinianin Tomasz Duszyński. Wyróżnienie zdobył za kryminał retro „Glatz”. 

-  To  prawda.  Obie  moje 
powieści,  które  ukazały  się 
w ubiegłym  roku zostały do-
cenione.  „Glatz”  otrzymał 
właśnie  nagrodę  Warszaw-
skiego  Festiwalu  Kryminału. 
Ta powieść znalazła się  także 
w piątce kryminałów nomino-
wanych  do  kolejnej  nagrody 
-  Kryminalna  Piła.  Tymcza-
sem  powieść  Toksyczni,  któ-
rej akcja rozgrywa się między 
innymi  w  Strzelinie  została 
nominowana  do  prestiżowej 
nagrody  Wielkiego  Kalibru, 
przyznawanej  przez  Między-
narodowy  Festiwal  Krymina-
łu. Bardzo się cieszę, że retro 
kryminał  i  kryminał  współ-
czesny odnoszą tak duże suk-
cesy.  „Glatz”  i  „Toksyczni”, 
obie te książki zostały dostrze-
żone i świetnie przyjęte przez 
czytelników  oraz  jury  wielu 

konkursów.  Nie  jest  proste 
przebić  się  na  rynku  literatu-
ry kryminalnej. W ciągu roku 
wydawanych  jest  w  Polsce 
blisko  300  kryminałów  pol-
skich autorów. Na jeden dzień 
roboczy  przypada więc  jedna 
powieść.  Już  sama  nomina-
cja,  pojawienie  się  w  piątce, 
czy  siódemce nominowanych 
to wielki wyróżnienie. Otrzy-
manie nagrody natomiast  jest 
ogromnym sukcesem.

W księgarniach pojawiła 
się właśnie kontynuacja 
nagrodzonej powieści 
„Glatz”, pod tytułem 
„Glatz. Kraj Pana Boga”. 
Czy pojawiły się już pierw-
sze reakcje czytelników?
- Tak, powieść zbiera zna-

komite  recenzje.  Czytelnicy 
z  przyjemnością  powrócili 

do  świata  „Glatz”.  Po-
lubili  moich  bohaterów 
i  klimat  Kłodzka  lat 
dwudziestych.  Dostar-
czam im kolejną,  trzyma-
jącą  w  napięciu  historię. 
Zaskakuję,  odkrywam 
tajemnice  ziemi  kłodz-
kiej  wciągając  w  kolejną 
intrygę,  tym  razem  po-
rwania  i  śmierci  Sabine 
Hunfeld  córki  kłodz-
kiego  importera  cygar. 
Wszystkie  moje  książki 
dostępne  są  w  strzeliń-
skiej  księgarni.  Także 
w  księgarniach  interne-
towych  czy  na  empik.
com. Zachęcam do prze-
czytania. Mam  także  na-
dzieję,  że  w  niedalekiej 
przyszłości  uda  mi  się 
spotkać  ze  strzelińskimi 
czytelnikami.

RED

Nagrody 
dla najlepszych 
uczniów ŚREDNIA 6,0 – TO MOŻLIWE!

Niedawno, w Strzeliń-
skim Ośrodku Kultury 
odbyła się uroczystość 
wręczenia najlepszym 
uczniom nagród Bur-
mistrza Miasta i Gmi-
ny Strzelin szkolnym 
2019/2020.

Warto  podkreślić,  że  w  gro-
nie  laureatów  znaleźli  się 
uczniowie,  którzy  uzyska-
li  średnią  6,0,  co  oznacza, 
że na świadectwie mieli same 
szóstki!  Poniżej publikujemy 
listę  tych „najlepszych z naj-
lepszych”. 

1. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Strzelinie

Zuzanna Wierzbicka - 5,58 

2. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzelinie
Antoni Sługocki - 5,58
Karina Rostowska – 5,58
Absolwent: Hanna Czerwińska – 
5,56

3. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Strzelinie
Michał Hewko - 6,0

Maja Jas - 6,0
Absolwent: Maja Lorenz 5,89

4. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Białym Kościele
Jarosław Kwarciński - 5,55
Absolwent: Łukasz Oleksów – 
5,17

5. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kuropatniku
Aleksandra Poznańska - 5,67

Natalia Łątka - 
5,67
Absolwent: Maja 
M a l i n o w s k a - 
5,56

6. Samorządowa 
Szkoła Muzyczna 
i Stopnia
Agata Kazimie-
rowicz - 5,25
Maciej Buczyń-
ski - 5,0

RED
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1. Cel i przedmiot Projektu grantowego 
Głównym celem Projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację 

systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego,  strzeliń-
skiego i średzkiego. Zostanie on osiągnięty poprzez wsparcie projektów dotyczących wymia-
ny wysokoemisyjnego źródła ciepła przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 
spółdzielnie mieszkaniowe w celu  zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograni-
czenia niskiej emisji.
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Domaniów występująca w roli Li-

dera, Gminą Domaniów, Gminą Miasto Oława, Miastem Środa Śląska, Gminą i Miastem Strze-
lin, Gminą Malczyce, Gminą Kostomłoty, Gminą Wiązów, i Gminą Borów.

Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres 
rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniającymi ogólny cel działania 
3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkanio-
wym RPO WD 2014-2020.

2. Katalog grantobiorców 
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych osobom 

fizycznym posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością (dom jednorodzinny, miesz-
kanie w domu wielorodzinnym  - tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w rozumie-
niu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wynikający z prawa własności, 
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobo-
wiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych) lub innym 
podmiotom (wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie mieszkaniowe, TBS) położoną na obszarze 
na terenie gmin Domaniów, Gmina Miasto Oława, miasto i gmina Środa Śląska, miasto i gmina 
Strzelin, miasto i gmina Wiązów, gmina Malczyce, gmina Kostomłoty i gmina Borów.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Grantobiorcy: 
a) którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finan-
sach publicznych; 
b) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE; 
c) karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykony-

wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.); 
d) karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpo-

wiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2019 
r. poz. 628)

Sposób wyboru Grantobiorców przez Grantodawcę został określony w Procedurze realizacji 
projektu grantowego w pkt 3 „Sposób Wyboru Grantobiorców oraz p. 4. „Kryteria wyboru 
Grantobiorców”.

Grantobiorca przystępujący do projektu, w przypadku wyboru oraz podpisania umowy o po-
wierzenie grantu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinan-
sowania tego samego zakresu inwestycji oraz do oświadczenia, że ewentualny wzrost kosztów 
ogrzewania nie będzie stanowił dla niej/niego nadmiernego obciążenia skutkującego zagroże-
niem dla trwałości projektu (tj. zgodnie z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 zapewnienie, 
że przez 5 lat od dokonania płatności końcowej nie nastąpi: zmiana własności elementu infra-
struktury; istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Działanie objęte wnioskiem o udzielenie grantu musi przyczynić się do osiągnięcia jednego 
z poniższych wskaźników:
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, 

stanowią wynik realizacji projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czyn-
niki. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porów-
naniu z wielkością wyjściową (bazową):
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) 

– wskaźnik programowy
2. Roczny spadek emisji PM 10
3. Roczny spadek emisji PM 2,5

Wskaźniki produktu – wskaźnik bezpośrednio powiązany z wydatkowanymi środkami po-

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU
Gmina Domaniów, z siedzibą Domaniów nr 56, 55-216 Domaniów wraz z Partnerami tj. Gminą Miasto Oława, Miastem Środa Śląska, Gminą i Miastem Strzelin, Gminą 
Malczyce, Gminą Kostomłoty, Gminą Wiązów, i Gminą Borów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego 
w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeliń-
skiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs 
horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy,  Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

noszonymi podczas realizacji projektu
1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Projekt musi obowiązkowo realizować wskaźniki: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 
[szt.] oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika 
CO2], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony].

3. Katalog wydatków kwalfikowalnych Grantobiorcy 
Kwalifikowalne mogą  być  wyłącznie  wydatki,  które mają  na  celu  wymianę  źródła  ciepła 

z ewentualnym dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, 
bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku/ mieszkania, gdzie wymianie 
podlega źródło ciepła.
Kwalifikowane są:
* Kwalifikowane są wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła tj.:
a) podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej; 
b) demontaż dotychczasowego źródła ciepła; 
c) montaż nowego źródła ciepła opartego na biomasie lub paliwach gazowych; 
d) montaż nowego źródła ciepła opartego o OZE; 
e) montaż nowego źródła ciepła opartego o zasilanie energią elektryczną do bezpośredniego 

ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne 
kotły CO) i zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacji fotowoltaicznej, stanowią-
cej element inwestycji lub instalacji fotowoltaicznej już istniejącej; 

ciąg dalszy na stronie obok

Gmina ma związane ręce

Stan Młynówki niepokoi 
mieszkańców i samorządowców
Mieszkańcy Strzelina często zgłaszają w magistracie potrzebę oczyszczenia i odmulenia Młynów-

ki, która po ostatnich nawalnych deszczach zagroziła podtopieniem sąsiednich terenów. Niestety, 
lokalny samorząd ma w tej sprawie związane ręce, bo  Młynówką zarządza Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu, podległy   Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Pol-
skie”. W takiej sytuacji gmina może tylko sygnalizować problemy i wnioskować do zarządcy o pod-
jęcie  działań  niezbędnych  do  odpowiedniego  utrzymania  koryta Młynówki.  I  tak  się  też  dzieje. 
Przykładem  tego  jest kolejne  już pismo, które niedawno wystosowała do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. burmistrz Dorota Pawnuk. We wspomnianym piśmie szefowa 
gmina wzywa wrocławski RZGW do podjęcia natychmiastowych działań porządkujących i napraw-
czych. Dorota Pawnuk wyraża też swoje zaniepokojenie dotyczącą Młynówki wypowiedzią rzecz-
nika RZGW we Wrocławiu,  która  została  opublikowana w materiale  prasowym zamieszczonym 
na  łamach  lokalnej  gazety. „Burmistrz Miasta  i Gminy Strzelin nie  akceptuje  sytuacji,  aby 
mieszkańcy mieli czekać na wysprzątanie i regularne koszenie cieku na całej jego długości, 
dopiero po ustaleniu jaki charakter ma ten obiekt, w bliżej nieokreślonym czasie” – napisała 
w piśmie do „Wód Polskich” Dorota Pawnuk. Burmistrz oczekuje, że zarządca wreszcie zajmie się 
rozwiązaniem problemu, który od lat sygnalizują mieszkańcy oraz strzeliński samorząd.
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f) budowa lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania o ile wynika to z audytu i po-
zostaje w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła; 
g) budowa lub modernizacja systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej; 
h)  instalacja systemu zarządzania energią np.:  termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, 

obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, 
urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie 
mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania; 
i) modernizacją kotłowni (kwalifikowane jest wyłącznie następujące zakresy prac tj. budowa/wy-

miana instalacji elektrycznej wewnętrznej, budowa/przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej we-
wnętrznej, montaż gazowej instalacji wewnętrznej/budowa zewnętrznego zbiornika gazu płynnego 
wraz z budową przyłącza pomiędzy zbiornikiem a budynkiem, wkład kominowy; budowa/przebu-
dowa systemu  wentylacji o ile jest wymagana projektem, koszt przyłącza do sieci w granicach działki).
* Wydatki dot. instalacji OZE na cele niezwiązane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania 

CWU albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np.  fotowoltaicznej albo wiatrowej  (ale  tylko 
o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku w latach ubiegłych, chyba 
że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania 
ogrzewania elektrycznego); 
* Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnospraw-

ne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest 
modernizacja źródła ciepła – w kwocie nieprzekraczającej połowy wartości grantu; 
* Wydatki związane ze sporządzeniem audytu energetycznego / uproszczonego audytu ener-

getycznego wg metodologii udostępnionej przez IOK.
Nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych prace dotyczące: zmiany układu pomiesz-

czeń kotłowni, wyposażenia pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, wykończe-
nie pomieszczeń kotłowni), prace związane z remontem klatki schodowej, budową przyłącza 
poprowadzonego od sieci gazowej do granic działki
Pomoc przyznawana  jest wyłącznie na nowe  instalacje. Kwalifikowalne mogą być wydatki 

ponoszone przez Grantobiorców dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. 

4. Kryteria wyboru Grantobiorców 
Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby zamieszkałe  na obszarze objętym partnerstwem, 

tj.  gmin: Domaniów, Gmina Miasto Oława, miasto  i  gmina  Środa  Śląska,  Strzelin, Malczy-
ce, Kostomłoty, Wiązów i Borów posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (dom 
jednorodzinny, mieszkanie  w  domu wielorodzinnym,  wspólnoty mieszkaniowe  spółdzielnie 
mieszkaniowe, TBS) położoną na obszarze na terenie gmin Domaniów, Gmina Miasto Oława, 

miasto i gmina Środa Śląska, Strzelin, Malczyce, Kostomłoty, Wiązów i Borów. 
Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby bez zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 

oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień składania wniosku.
Wybór grantobiorców przeprowadzany zostanie w oparciu o następujące kryteria „Ocena wy-

stępowania pomocy publicznej/pomoc de minimis”, „Maksymalny limit dofinansowania”, „Li-
mit kwotowy na źródło ciepła”, „Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W”, 
„Zgodność z RPO”, „Zgodność z audytem”, „Wymiana źródła ciepła”, „Poprawa jakości powie-
trza – emisja pyłów”, „Preferowany system grzewczy”, „Elementy termomodernizacyjne” 
Szczegółowe  kryteria  wyłonienia  Grantobiorców  określone  zostały  w  załączniku  nr  1 

do „Procedury realizacji projektu grantowego”.
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością
a) własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel; 
b) współwłasność – wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą podpisać dokumenty 

zgłoszeniowe; 
c) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obej-

muje co najmniej okres trwałości projektu tj. zgodnie z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

5. Informacje o źródłach finansowania grantów
1. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR 
2. Krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego 
Wsparcie  udzielane  jest  w  formie  zwrotu  Grantobiorcy  maksymalnie  85%  poniesionych 

kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 25 000,00 zł).  Granty przekazywane są Grantobior-
com wyłącznie w formie refundacji, tj. zwrotu poniesionych przez Grantobiorcę wydatków.
3. Wkład własny Grantobiorcy 
15%  wartości  poniesionych  kosztów  kwalifikowanych  inwestycji  wybranej  do  realizacji. 

Szczegółowe  uregulowania  dotyczące wysokości  i  formy wkładu własnego  zostaną  zawarte 
w umowie pomiędzy Grantodawcą, a Grantobiorcą.

6. Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez po-
tencjalnych Grantobiorców 
Wniosek o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować w for-

mie  pisemnej,  na wzorze  udostępnionym  przez Grantodawcę. Wniosek wraz  z wymagany-
mi załącznikami powinny być trwale spięte w komplet dokumentów. Wniosek należy złożyć 
w oryginale. Załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone „za zgod-
ność z oryginałem” i podpisane przez Grantobiorcę. 

Miejsce składania wniosków o udzielenie grantów przez Grantobiorców:
- Urząd Gminy Domaniów, Domaniów nr 56, 55-216 Domaniów 
- Urząd Miejski w Oławie, Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława 
- Urząd Miejski Środa Śląska, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
- Urząd Gminy i Miasta Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
- Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
- Urząd Gminy Kostomłoty, UL. Ślężna 2, 55- 311 Kostomłoty
- Urząd Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów
- Urząd Gminy Borów, ul Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów

Termin składania wniosku: I  runda 06.07.2020 roku - 31.08.2020 roku do  końca 
dnia pracy urzędów.

7. Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez grantobiorcę
Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: w ciągu 8 mie-

sięcy od dnia podpisania Umowy z Grantodawcą  (szczegółowe warunki określone zostaną 
w Umowie Powierzenie Grantu). 
Przewidywany termin rozstrzygnięcie naboru i podpisania umów o powierzenie grantu  - IV 

Kwartał 2020 roku

8. Przez „złożenie wniosku” należy rozumieć wpływ jego papierowej wersji (podpi-
sanej zgodnie z reprezentacją) 
– decyduje data wpływu podpisanego wniosku. Za dzień skutecznego doręczenia wniosku 

uznaje się: a) w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia dokumentów zgłoszenio-
wych potwierdzoną pisemnie przez Grantodawcę b) w przypadku doręczenia za pośrednic-
twem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów zgłoszenio-
wych przez operatora/firmę do Grantodawcy.
Wniosek wraz z załącznikami winien być trwale spięty – umieszczony np. w koszulce 

na dokumenty, skoroszycie, segregatorze.
Kompletna dokumentacja powinna zawierać: 
Kompletna dokumentacja powinna zawierać: 
a) Wniosek o  udzielenie grantu;
b) Załączniki do wniosku według wykazu załączników zawartych we Wniosku o  udzielenie grantu.

Wniosek wraz z załącznikami zamieszczony zostanie na stronie internetowej Lidera Projektu 
Gminę Domaniów www.gminadomaniow.pl oraz Partnera projektu www.strzelin.pl na stronie 
BiP w zakładce ochrona środowiska. Dokumenty będą dostępne w punktach konsultacyjnych 
działających przez cały czas naboru u Lidera Projektu i w gminach partnerskich. Punkt kon-
sultacyjny znajduje w  Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11A, 57-100 Strzelin 
(budynek po byłej Straży Miejskiej), tel. 713921971 wew. 115 oraz 200, umig@strzelin.pl. 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

dokończenie ze strony obok

Wydarzenie  zorganizowano 
w  Komendzie  Wojewódzkiej 
Państwowej  Straży  Pożarnej 
we Wrocławiu. Czeki w  imie-
niu naszych jednostek odebrali: 
Jan Burakiewicz (OSP Brożec), 
Angelika  Mogielnicka  (OSP 
Nowolesie), Henryk Kliś (OSP 
Kuropatnik)  oraz  Krzysztof  
Skórka (OSP Nieszkowice). 
Dodajmy, że do dofinanso-

wania z Wojewódzkiego Fun-
duszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (59 300 

Będą skuteczniej służyć i ratować
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej oraz naszego samorządu druhowie ochotnicy będą lepiej wyposażeni. 
W poniedziałek, 6 lipca reprezentanci gminnych jednostek ochotniczych odebrali 
okolicznościowe czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania na zakup stra-
żackiego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych. 

zł) dołożył się również strze-
liński samorząd, który na ten 
cel  przeznaczył  25  000  zł. 
Poniżej  publikujemy  wykaz 
kwot  oraz  sprzętu,  które  za-
kupią nasze jednostki.
OSP Brożec - 13899 zł 
(WFOŚiGW). Gmina Strze-
lin - 5957 zł. Zakup 10 
hełmów, 10 kominiarek, 
10 par rękawic. 
OSP Nieszkowice - 13629 
zł (WFOŚiGW). Gmina 
Strzelin - 5841 zł. Zakup 

5 mundurów, 10 kominia-
rek, 10 par rękawic. 
OSP Kuropatnik - 15351 
zł (WFOŚiGW). Gmina 
Strzelin - 6579 zł. Zakup 
5 mundurów, 10 kominia-
rek, 10 par rękawic. 
OSP Nowolesie – 16424 zł 
(WFOŚiGW). Gmina Strzelin 
- 7039 zł. Zakup 5 mundu-
rów, dwóch butli kompozy-
towych, dwóch radiotelefo-
nów przenośnych.

 RED
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Dzięki uprzejmości DBP we Wrocławiu możemy zaprosić 
społeczność strzelińską na niezwykłą wystawę – „Olga Tokar-
czuk na świecie". Wystawę do oglądania i ... do czytania. Tak, 
bo jest to ilustrowana opowieść o pisarce. Ba, o pisarce, która 
dostała Nobla! Po ogłoszeniu werdyktu nasi czytelnicy zaraz 
następnego dnia wypożyczyli wszystkie książki Noblistki, a – 
tu warto podkreślić - w naszych zbiorach mieliśmy jej doro-
bek literacki niemal w komplecie. To zachowanie zrozumiałe 
w  kontekście  tak  prestiżowej  nagrody,  choć  nasi  czytelnicy 
już wcześniej docenili wartość tej twórczości. Mało tego, już 
w roku 2007 Olga Tokarczuk była gościem naszej biblioteki 
i nikt nie miał wtedy wątpliwości, że mamy do czynienia z pi-
sarką wybitną. Teraz, po 13 latach od tamtej wizyty i kiedy już 
opadły te najgorętsze emocje związane z noblowskim zaszczy-
tem warto w skupieniu obejrzeć wystawę, która w atrakcyjny 
sposób porządkuje oraz syntetyzuje światową recepcję twór-

Uwaga! 
Kandydaci do pracy w nowym zakładzie 
meblarskim przy ul. Gen. L. Okulickiego 

w Strzelinie w dalszym ciągu 
mogą wysyłać swoje zgłoszenia.

Nowa Fabryka Mebli – Roverti, przy ul. Gen. L. Okulickiego 
w Strzelinie przyjmie do pracy: 

- szwaczy
- tapicerów z doświadczeniem 

oraz osoby do przyuczenia na stanowiska:
- tapicer

- pomocnik tapicera 
Praca od zaraz.
Dobre warunki zatrudnienia.
CV prosimy wysyłać na adres mailowy: 

rovertioffice@gmail.com 
Kontakt telefoniczny pod numerem: 570 040 399

Nowa fabryka już działa
W  czerwcu przy ul. gen. L. Okulickiego uruchomiono 
nową Fabrykę Mebli – Roverti. Powstają tam nowocze-
sne meble tapicerowane.

 
Na  zlecenie  inwestora,  halę  zaprojektowała  i  wybudowała  łódzka  fir-

ma CoBouw Polska  Sp.  z  o.o.  Inwestycję  zrealizowano  na  działce,  którą 
inwestor nabył od gminy Strzelin. Wcześniej nasz samorząd, przy udziale 
zewnętrznych środków, uzbroił teren, budując drogę dojazdową i doprowa-
dzając do działki niezbędne media. 
Firma Roverti to znany i ceniony producent wysokiej klasy mebli tapice-

rowanych, trafiających zarówno na polski, jak i europejskie rynki. 
Uruchomienie  fabryki wiąże  się oczywiście  z nowymi miejscami pracy. 

Pierwsi pracownicy zostali już zatrudnieni. W pierwszym etapie działalności 
w fabryce pracuje ok. 25 osób. 
W okresie wakacyjnym, tj. lipiec/sierpień, producent mebli przewiduje kolej-

ny nabór pracowników. O rekrutacji będziemy informować na naszym profilu 
FB. Docelowe zatrudnienie w fabryce to ok. 100 osób, ale całkiem możliwe, 
że w dalszych etapach działania zakładu, liczba pracowników jeszcze wzrośnie. 
Strzeliński  samorząd  od  lat  służy  wsparciem  lokalnym  inwestorom. 

Mamy nadzieję, że nowy zakład z powodzeniem będzie prowadził działal-
ność na  terenie  naszej  gminy,  kontynuując  tradycję wysoko  rozwiniętego 
w Strzelinie rynku meblarskiego.

RED

Są jeszcze wolne miejsca w inkubatorze
Przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ STRZELIŃSKIEGO 
GMINNEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Na najemców czekają dwa wolne lokale biurowe o powierzchni 14,1 m2 i 12,5 m2. 

Dokumenty do pobrania są na stronie strzelin.pl w zakładce: Mieszkaniec/Strzeliński 
Gminny Inkubator Przedsiębiorczości.
Kontakt pod nr tel. 71 39 21 971, wew. 180

RED

Uwaga!
Jeżeli jeszcze nie zgłosiłeś 
swojej pracy dyplomowej 
w Konkursie pn. „Najlep-
sza praca dyplomowa do-
tycząca Gminy Strzelin”, 
to masz na to czas do 30 
września 2020 r.! 

Burmistrz  Miasta  i  Gmi-
ny  Strzelin  ogłasza  konkurs 
na najlepszą pracę dyplomo-
wą dotycząca Gminy Strzelin, 
obronioną  w  latach  2015-
2019. Do konkursu mogą być 
zgłaszane  prace  licencjackie, 
inżynierskie,  magisterskie, 
doktorskie  lub  podyplomo-
we.  Docenimy  wszystkie 
prace  biorące  udział  w  kon-
kursie,  a  laureat  I  miejsca 
otrzyma  nagrodę  główną 
w wysokości 1500 zł. 
Do  najważniejszych  kry-

teriów oceniania prac będzie 
należeć  m.in.  twórcze  i  po-
mysłowe  spojrzenie  na  wy-
brane  zagadnienie  czy  też 
sposób  prezentacji  Miasta 
i Gminy Strzelin. 
Regulamin  konkursu  oraz 

wzory  wszystkich  potrzeb-
nych  dokumentów  znajdują 
się  na  stronie  www.strzelin.
pl w zakładce „Mieszkaniec” 
-  Konkurs-Najlepsza  praca 
dyplomowa  dotycząca  Gmi-
ny Strzelin. 

Dokumenty  zgłoszenio-
we  należy  składać  w  za-
mkniętej  kopercie  opa-
trzonej napisem „Konkurs 
na Prace Dyplomowe 2015-
2019”  w  terminie  do  dnia 
30 września 2020 r. Można 
je  wysłać  pocztą  na  adres 
Urzędu  Miasta  i  Gminy 
w Strzelinie lub dostarczyć 
osobiście. 

Życzymy powodzenia!
RED

PRZYJDŹ NA WYSTAWĘ

CHCESZ LEPIEJ POZNAĆ NOBLISTKĘ? 
czości Olgi Tokarczuk. Na planszach zaprezentowano w ład-
nym i przejrzystym układzie graficznym wycinki z prasy świa-
towej, unikalne zdjęcia pisarki z jej prywatnego archiwum oraz 
zebrano  informacje  na  temat  wydań  jej  książek  w  różnych 
zakątkach świata. Powstało obrazowe posumowanie dorobku 
Tokarczuk do roku 2016. Już wtedy w 33 krajach ukazało się 
126 wydań książek przetłumaczonych na 30  języków, w tym 
tak  egzotycznych,  jak:  hindi,  japoński,  koreański  czy  chiński 
mandaryński. A  było  to  jeszcze  przed  przyznaniem  autorce 
ważnej Nagrody Bookera, co miało miejsce w roku 2018, no 
i uhonorowaniem jej w roku następnym Literackim Noblem. 
O  wezbranej  po  tych  wydarzeniach  fali  zainteresowania  jej 
twórczością  na  całym  świecie  oraz  idącymi  za  tym  przekła-
dami na kolejne języki wystawa ta również napomyka. Warto 
tę ekspozycję obejrzeć, bo w przystępny i estetycznie satysfak-
cjonujący sposób zaspokoi nasz głód wiedzy o postaci nie tyl-

ko opromienionej jeszcze świeżym splendorem noblowskim, 
ale po prostu ważnej dla literatury światowej, a przez to tym 
bardziej zaszczytnej dla kultury polskiej. Poznacie lepiej naszą 
pisarkę, której proza budzi zainteresowanie na całym świecie 
i dzięki znakomitym tłumaczom przemawia doń wieloma języ-
kami. Wystawa będzie dostępna w naszej bibliotece do końca 
wakacji. Gorąco polecamy. 

Biblioteka Publiczna w Strzelinie
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W miejscu dawnego klubu 
fitness:  Strefa  Fitness  po-
wstał  zupełnie  nowy:  Emfit. 
Jego  właścicielką  jest  Mag-
dalena  Malec:  doświadczona 
instruktorka fitness oraz  tre-
ner.  Ze  sportem  związana 
jest  od  zawsze.  Ukończyła 
Akademię  Wychowania  Fi-
zycznego  we  Wrocławiu, 
z wykształcenia  jest nauczy-
cielem  w-f   ze  specjalizacją 
menadżera  sportu. W  bran-
ży  fitness  działa  od  7  lat: 
zaczynała  we  Wrocławiu, 
po czym przeprowadziła  się 
pod  Strzelin  i  od  kilku  lat 
motywuje do podejmowania 
aktywności  fizycznej.  Spe-
cjalizuje się w mocnych, gru-
powych  treningach  cardio 
oraz ze sztangami, prowadzi 
zajęcia  salsy  solo.  Od  5  lat 
jest także trenerem personal-
nym, pomaga w wypracowa-
niu  prawidłowych  nawyków 
żywieniowych.

Przygotowania  do  otwar-
cia  klubu  były  utrudnione 
ze względu na panująca pan-
demię. - Decyzja zbiegła się 
z pozornie fatalnym okre-
sem:  otrzymaliśmy  zakaz 
prowadzenia  działalności 
–  zaczyna  właścicielka  klu-
bu Emfit. - Ten przymuso-
wy okres pozwolił  jednak 
rozwinąć  się  w  zakresie 
prowadzenia  treningów 
online  oraz  dał  szansę 
nie  tylko  na  odświeże-
nie  miejsca,  ale  zrobie-
nie małego remontu oraz 
gruntowne  czyszczenie 
całego  obiektu.  Wstawi-
liśmy  prysznic,  urucho-
miliśmy  drugą  toaletę, 
utworzyliśmy  trzecią  mi-
nisalę:  „strefę  cardio”, 
gdzie każdy może przyjść 
i  skorzystać  ze  sprzę-
tu  –  bieżni,  rowerków 
spinningowych.  Starali-
śmy  się  jak  najmocniej 
wykorzystać  potencjał 
tego  miejsca  i  stworzyć 

Cała drużyna klubu eMfitu to 8 osób z różnymi specjalizacjami

Nie jesteśmy tylko „wylęgarnią” płaskich brzuchów
Na początku czerw-
ca działalność roz-
począł klub fitness 
eMfit, prowadzony 
przez Magdalenę 
Malec. Drużyna 
klubu to 8 osób 
z różnymi specjaliza-
cjami. Jakie treningi 
i zajęcia znajdują się 
w ofercie?

jak  najwięcej  możliwości 
do treningu – dodaje. 

Po  zwolnieniu  obostrzeń 
przez rząd, klub mógł zostać 
otwarty.  Oficjalne  rozpoczę-
cie  działalności  przypadło 
na  sobotę,  6  czerwca.  Panie 
mogły  skorzystać  z  różnych 
zajęć  fitness. W ofercie  klub 
posiada,  oprócz  treningów 
personalnych  oraz  progra-
mów  odchudząjąco-moty-
wujących,  mnóstwo  trenin-
gów  grupowych  dla  kobiet 
i mężczyzn np. ze sztangami, 
na bieżni,  z  piłkami,  obciąż-
nikami  kettlebells  oraz  wiele 
innych.  Dodatkowo  odby-
wają się zajęcia na kręgosłup 
czy pilates, które bardzo po-
prawiają  sylwetkę  i  potrafią 
pomóc  zmniejszyć  dolegli-
wości  bólowe w  odcinku  lę-
dźwiowym.  - Nową  rzeczą, 
jaką  wprowadzimy,  której 
nie ma nigdzie w Strzelinie 
to nauka tańca: dancehall, 
bachata  w  parach  oraz 
pierwszy taniec. Dzięki in-
struktorom  tańca  oferuje-
my  również  prywatne  lek-
cje:  doskonalenie  techniki 
w  tańcu, układanie chore-
ografii  na  występy.  Oczy-
wiście zajęcia z dziećmi we 
wrześniu również się poja-
wią. Pompony dla cheerle-
aderek czekają – podkreśla
Magdalena  Malec.  Dla 

kogo  skierowane  są  zaję-
cia? - Dla osób, które chcą 
podjąć  jakąkolwiek  ak-
tywność  fizyczną.  Mamy 
zajęcia  wytrzymałościowe 
dla  osób  zaawansowanych 

oraz  zajęcia  o  mniejszej 
intensywności  dla  począt-
kujących.  Do  tego  zajęcia 
mentalne, gdzie pracujemy 
powoli,  przykładając  dużą 
uwagę do nabierania świa-
domości ciała – wyjaśnia.
Obecnie cała drużyna klu-

bu eMfit  to 8 osób z  różny-
mi  specjalizacjami. W  klubie 
pracuje  również  instruktor-
-psycholog Katarzyna Gdula. 
Zapisy  do  klubu  są  możli-
we  na  dwa  sposoby.  Można 
to  zrobić  na  stronie  www.
gymsteer.com  lub  napisać 
na  adres:  emfitstrzelin@
gmail.com.  Zachęcamy 
również  do  telefonowania: 
665540578.  Ceny  karnetów 
zaczynają się od 90 zł.

Klub  fitness  to  nie  tylko 
treningi. Co jakiś czas właści-
cielka  zamierza  organizować 
programy odchudzająco-mo-
tywacyjne. Pierwszy odbył się 
niedawno  online.  Sześć  ko-
biet biorących w nim udział, 
„zgubiło”  łącznie  w  ciągu 
miesiąca ok. 20 kg. - Planu-
jemy  także  organizować 
cykliczne imprezy tanecz-
ne  oraz  wieczorki  filmo-
we. Chcemy, aby eMfit był 
miejscem  dbania  i  zdro-
wie jak również miejscem 
spotkań,  integracji.  Pod-
chodzimy do tematu holi-
stycznie:  nie  liczy  się  tyl-
ko  kult  ciała,  ale  również 
odpoczynek  psychiczny 
– tłumaczy. Jakie cele stawia 
sobie właścicielka w  rozwo-
ju  działalności.  - Głównym 
celem jest zmiana podej-

ścia ludzi do takich miejsc 
jak  siłownia  czy  klub  fit-
ness.  Nie  jesteśmy  tylko 
„wylęgarnią”  płaskich 
brzuchów  i  pięknych  syl-
wetek z niskim poziomem 
tłuszczu. Chciałabym, aby 
nasz  klub  i  cała  branża 
fitness  była  postrzega-
na  jako  obiekty  służące 
przede  wszystkim  popra-
wie  zdrowia:  fizycznego 
i psychicznego. Przy regu-
larnych  treningach  efekty 
sylwetkowe  pojawią  się 
na pewno - podkreśla. - Ma-
rzę, aby osoby, które do tej 
pory  nie  miały  odwagi 
przyjść do takiego miejsca 
z  różnych  względów:  od-
ważyły się i zobaczyły jak 

to wygląda. U nas jest cały 
przekrój ludzi: przychodzą 
osoby szczupłe i z nadwa-
gą, z makijażem, bez ma-
kijażu.  Pewne  siebie  oraz 
te, które boją się być oce-
niane. W  eMficie  staramy 
się  wytrenować  u  klubo-
wiczów  nie  tylko  kondy-
cję,  ale  i  pewność  siebie. 
My  jako  trenerzy nie oce-
niamy  nikogo  po  wyglą-
dzie i tego też wymagamy 
od  naszych  klubowiczów: 
chcemy,  aby  w  tym miej-
scu  każdy  czuł  się  kom-
fortowo  bez  względu 
na wygląd – zapewnia. Jed-
nocześnie  dodaje,  że w  naj-
bliższym  czasie  zostaną 
uruchomione  zajęcia  indoor 

cycling  (na  rowerach),  które 
będą  świetnym  treningiem 
dla  sportowców  oraz  osób 
początkujących  lub  z  dole-
gliwościami  uniemożliwiają-
cymi  inne  treningi  (np.  ból 
kolan  podczas  przysiadów 
lub  treningu  na  bieżni). - 
Start  zajęć  indoor  cycling 
przewidujemy na przełom 
sierpnia i września. Myślę, 
że to będzie świetna alter-
natywa  dla  klasycznych 
treningów  rowerowych, 
kiedy jesienna aura będzie 
zniechęcać  do  wychodze-
nia na dwór – mówi Magda-
lena Malec. Gorąco zachęca-
my  do  odwiedzania  Emfitu 
i  zadbania  o  kondycję  oraz 
sylwetkę.

Jakub Olejnik

Magdalena Malec, właścicielka klubu podkreśla, że wspólnie z trene-
rami stara się wytrenować u klubowiczów nie tylko kondycję, ale 
i pewność siebie
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Zdzisław Maceluch – „Złotym Prezesem”

Sportowe 
podsumowanie 
i integracja
Strzelińskie Tygrysy  na  sportowo  podsumowały  zakończony 

sezon. W Ośrodku Wypoczynkowym Nad  Stawami w Białym 
Kościele siatkarze i siatkarki rozegrali niedawno wewnętrzny tur-
niej plażówki. Rywalizację męską zwyciężył duet - Michał Janicki/
Szczepan Zakałek, a kategorię Open wygrały Agata Śliwa i Klau-
dia Żurawska. Wśród sponsorów tego wydarzenia była m.in. gmi-
na Strzelin. Już po zakończeniu turnieju przedstawiciele nowego 
zarządu  podziękowali  za  pracę  poprzedniemu,  długoletniemu 
prezesowi Zdzisławowi Maceluchowi. Znanego, cenionego i po-
wszechnie szanowanego szkoleniowca oraz działacza uhonoro-
wano honorowym i dożywotnim tytułem „Złotego Prezesa”.
Po sportowych emocjach siatkarze Tygrysów Strzelin spo-

tkali się ponownie  na Stawach u Michty w Strachowie, gdzie 
odbyła  się  impreza  integracyjna. Biesiadę poprzedziła   krót-
ka  część  oficjalna,  podczas  której  naszym  siatkarzom  wrę-
czono puchar  i medale za Wicemistrzostwo Dolnego Śląska 
Piko Sport  III Ligi. Po  tej  ceremonii, w której  uczestniczyli 
przedstawiciele DZPS i sponsora tytularnego ligi Piko Sport, 
podziękowano sponsorom i osobom wspierającym strzeliński 
klub. Prezes Piotr Charęza wspomniał m.in. o dużej pomocy 
udzielanej Tygrysom przez gminę Strzelin.

RED

Siatkarze i siatkarki rywalizowali na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” 
w Białym Kościele

A tak siatkarze przywitali się z pucharem...

Zawodnicy i działacze na pamiątkowym zdjęciu
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