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Stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego

Historyczna atrakcja
Strzeliński Ośrodek Kultury wziął 

udział w projekcie pn. „Niezłomni 
1920”, finansowanym ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022. To przed-
sięwzięcie zrealizowano  dzięki 
Programowi Dotacyjnemu „Koalicje 
dla Niepodległej #wiktoria 1920”.

Maraton 
po Wzgórzach 
Strzelińskich

Maksymalna liczba rowerzy-
stów wzięła udział w czwartej 
edycji Strzelińskiego Marato-
nu Rowerowego. W tym roku 
z uwagi na pandemię pojawiły 
się ograniczenia.

czytaj str. 20 czytaj str. 17

czytaj str. 7

 Do kapsuły czasu trafił m.in. akt erekcyjny

Kluczowy etap 
rewitalizacji

To niewątpliwie kolejny, milowy krok, w długoletnim dziele 
rewitalizacji Rynku i strzelińskiego starego miasta.  W sobotę, 
29 sierpnia uroczyście otwarto przebudowaną, wschodnią pie-
rzeję i wmurowano kamień węgielny pod rozpoczętą odbudo-
wę strzelińskiego ratusza.

Szczepienia będą, ale później

Czekają na dostawę
Strzeliński magistrat informuje, że  lokalny samorząd rów-
nież w  tym roku kontynuuje program bezpłatnych szcze-
pień profilaktycznych seniorów (65+) przeciwko grypie.

 
Realizatorem tego gminnego programu jest Publiczny Zakład Lecznictwa Am-

bulatoryjnego w Strzelinie, który obecnie czeka na dostawę szczepionek. Niestety, 
pandemia koronawirusa sprawiła, że szczepionki przeciwko grypie stały się na pol-
skim rynku niezwykle pożądanym i obecnie deficytowym produktem. Miejska 
przychodnia już dawno zamówiła szczepionki, ale wciąż czeka na ich dostarczenie. 
Zamówiona partia wystarczy do zaszczepienia kilkuset seniorów. 

Informacje o dostępności szczepionek i rozpoczęcia realizacji programu  będą 
publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, na portalu 
społecznościowym (Facebook) gminy Strzelin oraz w lokalnej prasie. Z bezpłat-
nych szczepień będą mogli skorzystać wyłącznie seniorzy z miasta i gminy Strzelin.

RED

Chętnych na wymianę ogrzewania nie brakuje

Wpłynęło ponad sto 
wniosków

Zakończył się nabór wniosków do progra-
mu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację systemów grzewczych w bu-
dynkach mieszkalnych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”, re-
alizowanego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

Złożono 113 wniosków z terenu gminy Strzelin. 
Obecnie trwa ich weryfikacja pod względem for-
malnym oraz przygotowanie wezwań do uzupeł-
nienia. Po zakończeniu etapu formalnego zostanie 
opublikowana lista zakwalifikowanych. Będzie ona 
zatwierdzona przez Radę Projektu, w skład której 
wchodzą wszyscy szefowie gmin uczestniczących 
w tym partnerskim, proekologicznym projekcie.

RED

Państwo wesprze 
samorządowe 
inwestycje

Prawie 2 miliony złotych otrzymała gmina Strze-
lin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Te środki  będą wydane na sfinansowanie inwestycji 
realizowanych przez strzeliński samorząd.

O przeznaczeniu pieniędzy, które już wpłynęły na kon-
to gminy Strzelin, zdecydują lokalne władze. Jak tylko za-
padnie decyzja, na które konkretne zadania inwestycyjne 
będzie przeznaczona rządowa pomoc, to niezwłocznie 
o tym poinformujemy na łamach „Nowin Strzelińskich”. 

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, 
powiatów i miast. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 
miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach 
powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Źródłem 
finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Do-
dajmy, że wsparcie jest bezzwrotne.

RED

Trzy gminne jednostki zyskały nowych kierowników. Zmiany dotyczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Centrum Usług 
Komunalnych i Technicznych w Strzelinie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie. Więcej na ten temat wewnątrz gazety. 

Zmiany w gminnych jednostkach

Magdalena Madejczyk  Radosław Kotlewicz Tomasz Duszyński
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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.

Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą gminy Strzelin

Do zgarnięcia 1500 zł 
Gmina Strzelin ogłosiła konkurs pn. „Najlepsza praca dy-

plomowa dotycząca Gminy Strzelin”. Mogą być do niego 
zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, dok-
torskie lub podyplomowe. Komisja konkursowa podczas oce-
niania będzie brała pod uwagę m.in. sposób prezentacji miasta 
i gminy Strzelin lub osoby czy miejsca związanego z miastem, 
twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem związa-
ny z miastem i gminą Strzelin oraz możliwość wykorzystania 
pracy w celach promocyjnych i informacyjnych. Regulamin 
konkursu wraz z formularzem jest do pobrania na stornie 
www.strzelin.pl, w zakładce mieszkaniec. Dokumenty zgło-
szeniowe w kopercie z napisem „Konkurs na prace dyplo-
mowe 2015-2019” należy przesłać na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin lub zło-
żyć osobiście w strzelińskim magistracie w Biurze Obsługi 
Interesanta – pokój nr 20. Prace należy dostarczyć w formie 
papierowej i jednym egzemplarzu na płycie CD w formacie 
PDF. Na zgłoszenia strzeliński magistrat czeka do 30 wrze-
śnia. Główną nagrodą w konkursie jest  1500 zł. 

JO

KONTROLA AUTOBUSÓW
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego tradycyjnie dy-
rektor Zespołu Oświaty Gminnej Krzysztof Żołyński po-
prosił strzelińską policję o sprawdzenie stanu technicz-
nego autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół. 
Kontrola, która dotyczyła trzech autobusów, przebiegła 
pomyślnie. Rodzice mogą spać spokojnie, pojazdy, któ-
rymi podróżują ich pociechy są w pełni sprawne. 

RED

 Policja skontrolowała stan techniczny autobusów szkolnych

Kryształowa do remontu
Gmina 

Strzelin 
przystąpi 
wkrótce 
do remontu 
ulicy Krysz-
tałowej 
w Szczawi-
nie.  Wy-
konawcą 
zadania 
będzie firma Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe ZURB s. c. Andrzej Żurek, Elż-
bieta Żurek z Borowa.  W ramach zadania 
wykony zostanie remont  ulicy o długości 
200 m, który obejmuje w szczególno-
ści wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno – bitumicznych. Łączny koszt 
inwestycji to 60.227,28 zł, w tym 12.000 zł 
to środki pochodzące z funduszu sołeckie-
go Szczawina.

RED

Ul. Kryształowa w Szczawienie będzie miała 
nową nawierzchnie

Będzie nowa nawierzchnia

Wyremontowany zostanie odcinek ponad 0,5 km ul. Tęczowej i Widokowej w Gęsińcu

Przebudowa kotłowni w szkole
Zakończono przebudowę kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Białym Kościele. Czas eksploatacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe 
(głównie drewno) dobiegł końca. W ramach przebudowy została wykonana 
nowa kotłownia na olej opałowy wraz z magazynem zlokalizowanym w części 
piwnicznej budynku. Kotłownia wyposażona jest w nowoczesny kocioł na olej 
opałowy wraz z niezbędnym osprzętem, a także pięć zbiorników o pojemno-
ści 2 m3, co pozwoli zmagazynować 10 m3 oleju opałowego. Wykonawcą jest 
firma Deco Cleanenergy z Siedlec. Inwestycja czeka na odbiór. Kosztowała 
375.150,00 zł brutto. 

RED

W szkole w Białym Kościele przebudowano kotłownię Sadzonki drzew rozdawane były za darmo

Jaśniej na Osiedlu Wschodnim
Osiedle Wschodnie w Strzelinie zyskało nowe oświetlenie. Słupy aluminiowe 

z lampami typu Led stanęły na ulicach: Kochanowskiego, Zapolskiej, Nałkow-
skiej, Żeromskiego, Łozińskiego. Zamontowanie nowego oświetlenia niewąt-
pliwie poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Łączny koszt zadania 
wyniósł 90 tys. zł. 

RED

Rozdawali sadzonki 
Tysiąc sadzonek buków, lip drob-
nolistnych i  świerków trafiło 
do  mieszkańców naszego regio-
nu w ramach akcji #sadziMY. 

Przedsięwzięcie zainicjowane przez parę 
prezydencką odbyło się w nadleśnictwach i sie-
dzibach Lasów Państwowych w całym kraju. 
Do akcji włączyło się również Nadleśnictwo 
Henryków, które w piątek, 18 września ulo-
kowało stoisko na targowisku miejskim przy 
Aquaparku Granit w Strzelinie. Chętni mogli za 
darmo pobierać sadzonki drzew. Zainteresowa-
nie było bardzo duże, a sadzonki rozchodziły 
się jak ciepłe bułeczki. Do akcji przyłączyła się 
również burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, 
która pomagała przy rozdawaniu sadzonek. Jaki 
cel przyświeca akcji? – Drzewa dostarczają 
nam tlen, oczyszczają powietrze, zapew-
niają cień i wpływają korzystnie na klimat 
i samopoczucie nas wszystkich. Dzięki 
nim zmienia się mikroklimat wokół nasze-
go otoczenia – mówi Krzysztof  Flis, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Henryków. - Za-
chęcamy do posadzenia drzewek we wła-
snym ogrodzie, na działce lub nawet pod 
blokiem. Chodzi o to, żeby ludzie tę przyro-
dę wprowadzili w nasze otoczenie, abyśmy 
nie żyli w betonowych „pustyniach” – doda-
je. Warto dodać, że polscy leśnicy każdego roku 
sadzą 500 milionów drzew. Mimo, że czasem 
wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, 
sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. 
Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzch-
ni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne 
wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie, 
dlatego warto wspierać tego typu akcje. 

RED 

Rozpoczęła się realizacja gminnej inwestycji dotyczącej zadania pn. „Gęsiniec 
- Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach przetargu naj-
korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
z Brzegu na kwotę 236.860,18 zł. Część kosztów zadania zostanie pokryta z fun-
duszu sołeckiego Gęsińca. Mieszkańcy sołectwa zadecydowali, że przeznaczą 
na ten cel 12.000 zł. Dodatkowo Gmina Strzelin w ramach przyznanego dofi-
nansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzy-
mała 140.700 zł. Przypominamy, że przedmiotem zadania jest realizacja etapu 
I remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gęsiniec – Strzegów (ulica 
Tęczowa i Widokowa w Gęsińcu) o długości 697 m. W trakcie remontu wy-
konany będzie dodatkowo remont przepustów, oczyszczenie rowów na wlotach 
i wylotach na całym odcinku drogi, budowa mijanki, wycinka zieleni kolidującej 
z budową oraz wykonanie konstrukcji drogi. Początek remontu ulicy Tęczowej 
będzie rozpoczynał się przy istniejącym odcinku asfaltowym o szerokości 3 m. 
Nawierzchnia z kruszywa łamanego oraz z kostki kamiennej będzie zastąpiona 
nową konstrukcją bitumiczną. Na ulicy Widokowej nawierzchnia ziemna zosta-
nie także zastąpiona konstrukcją o nawierzchni bitumicznej.

RED
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Będą starać się o środki 
z Unii Europejskiej 

Samorządowe 
porozumienie 

W poniedziałek, 7 września w Strzelińskim Ośrod-
ku Kultury przedstawiciele samorządów z Dolnego 
Śląska podpisali porozumienie o współpracy w zakre-
sie opracowania dokumentu programowego jedno-
stek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład 
Innego Instrumentu Terytorialnego „Subregionu 
Wrocławskiego”. Celem współpracy będzie uzyska-
nie w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 
istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyzna-
czających tempo rozwoju gospodarczego i społecz-
nego. Lider, gmina Strzelin, zaprosiła do współpracy 
ponad 20 samorządów. Wśród nich znalazły się gmi-
ny: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Doma-
niów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondra-
towice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, 
Milicz, Międzybórz, Prusice, Przeworno, Strzelin, 
Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, 
Wińsko, Wołów, Żmigród. Podczas spotkania wybra-
no również skład Komitetu Sterującego. Przewod-
niczącą została burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, 
zaś jej zastępcami będą burmistrz Wołowa Dariusz 
Chmura, burmistrz Międzyborza Jarosław Głowacki 
oraz burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.  

JO

 Samorządy podpisały porozumienie, aby starać się wspólnie o środki z Unii Europejskiej

W szkołach o ekonomii 
Gmina Strzelin zawarła porozumienie ze Związkiem Ban-

ków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości do-
tyczące edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów 
i seniorów. W ramach porozumienia wszystkie szkoły pod-
stawowe, którego organem prowadzącym jest Gmina Strzelin 
rozpoczęły 15 września cykl zajęć w formie online. Tematem 
pierwszej lekcji były pieniądze. Dzieci dowiedziały się o za-
rysie historii pieniądza, obrocie i formach płatności, a także 
przychodach i wydatkach w codziennym życiu. Celem eduka-
cyjnej lekcji było m.in. docenienie znaczenia systematycznego 
oszczędzania, rozróżnienie dochodów i wydatków, określenie 
funkcji i formy pieniądza w gospodarce rynkowej. Kolejne za-
jęcia odbędą się w październiku, a ich tematem będą zagadnie-
nia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. 

RED 

PRZYZNAJĄ STYPENDIA UCZNIOM 
Gmina Strzelin pomimo rezygnacji w tym roku z różnych 

inicjatyw, jak choćby konkursu „Ładna Fasada” postanowi-
ła przyznać stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 
wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe 
i artystyczne. Należy podkreślić, że przyznawanie stypendiów 
nie jest obowiązkowe. Według regulaminu wysokość jednora-
zowego stypendium nie może przekroczyć 1000 zł dla jednego 
ucznia. W ubiegłym roku uczniowie mogli liczyć na stypendiów 
od 350 do 500 zł. W tym roku podwyższono tę kwotę do 700 
zł w każdej kategorii. Do 5 września dyrektorzy szkół podle-
głych gminie Strzelin mieli czas na składanie wniosków, które 
rozpatrywała komisja stypendialna. Pomoc finansowa jest przy-
znawana za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym. Według 
regulaminu najpopularniejsze stypendium czyli za wysokie wy-
niki w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy posiadają 
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 
5,5 lub są laureatami konkursów, olimpiad na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim, przy czym posiadają bardzo dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen 5,0. Po przeanalizowaniu wniosków 
przyznano aż 71 stypendiów (51 za wysokie wyniki w nauce, 11 
za osiągnięcia sportowe i 9 za osiągnięcia artystyczne). Łącznie 
z budżetu gminy na stypendia zostanie przeznaczona kwota po-
nad 42 tys. zł. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie pod-
czas obchodów Święta Patrona Miasta. 

RED 

W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy, przedstawi-
ciele zarządu Osiedla Stare 
Miasto oraz reprezentan-
ci straży miejskiej i policji. 
Omawiano różne propozy-
cje, których wdrożenie ma 
spowodować poprawę bez-
pieczeństwa w centrum mia-
sta. Mieszkańcy Rynku i oko-
licznych ulic od lat skarżą się 
na notorycznie powtarzające 
się przypadki wieczornych 
i nocnych popisów nieod-
powiedzialnych kierowców. 
Niestety, dzieje się tak po-
mimo wprowadzenie strefy 
zamieszkania i ograniczenia 
prędkości do 20 km/h. Przy-

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu i służb

Kolejna partia nowoczesnych laptopów trafiła już do trzech strzelińskich szkół 
podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelin. 

Laptopy, zewnętrzne nagrywarki oraz słuchawki, mogą być wykorzystywane zarów-
no w nauce stacjonarnej, jak i w tej zdalnej. Sprzęt zakupiła gmina Strzelin w ramach 

rządowego programu „Zdalna Szkoła+”. Jesteśmy przekonani, że komputery będą 
dobrze służyć uczniom PSP nr 3, PSP nr 4 i PSP nr 5. 

Przypomnijmy, że tablety, laptopy, zewnętrzne nagrywarki trafiły 
wcześniej do wszystkich szkół prowadzonych przez nasz samorząd 
a 5 przenośnych komputerów przekazano też niepublicznej szkole 

działającej przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie.
RED

Sprzęt trafił już do naszych szkół

Szykują się zmiany w strzelińskim Rynku
O kolejnych zmia-
nach w organizacji 
ruchu drogowego 
w strzelińskim rynku 
rozmawiano niedaw-
no na spotkaniu, zor-
ganizowanym w ma-
gistracie z inicjatywy 
lokalnych władz. 

pomnijmy, że niedawno do-
szło tam do kolejnego groź-
nego zdarzenia i uszkodzenia 
kilku pojazdów. 

Wiele wskazuje na to, 
że na strzelińskim Rynku 
zostaną wydzielone kolejne 

miejsca parkingowe, które 
ograniczą przestrzeń dla po-
tencjalnych „rajdowców - ama-
torów”. Na wjeździe do Rynku 
od ulicy Kościuszki ma po-
wstać wyniesione przejście dla 
pieszych, które spowolni ruch 

i uniemożliwi szarżującym 
od ul. Kościuszki kierowcom 
szybki wjazd do Rynku. 

O ostatecznych decyzjach 
w sprawie organizacji ruchu 
w strzelińskim Rynku poin-
formujemy oczywiście na ła-
mach „Nowin Strzelińskich”.

RED

Do zdalnej 
i stacjonarnej 
nauki
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Porozumienie podpisali 
w sali konferencyjnej ma-
gistratu:  Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin Dorota Paw-
nuk, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelinie  st. kpt. Michał 
Pięta, Prezes  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowolesiu 
dh Artur Konopnicki oraz 
skarbnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowolesiu dh 
Michał Klusak. Porozumie-
nie jest pierwszym, ale bardzo 
ważnym krokiem w procesie 
włączenia jednostki OSP No-
wolesie w struktury KRSG. 
Jest potrzebne do wydania 
przez Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Po-
żarnej decyzji o włączeniu 
jednostki w struktury Krajo-
wego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. Jeśli decyzja 
będzie pozytywna to OSP 

Sygnatariusze porozumienia

Dzięki spółce mają mniej problemów

Sprawnie pozyskują zewnętrzne środki
Spółki wodne działające na terenie gminy Strzelin 

mogą liczyć na wsparcie lokalnego samorządu. 

Niedawno pisaliśmy o gminnym wsparciu dla Strzelińskiej Spółki Wodnej, która działa na te-
renie Dębnik, Szczodrowic, Strzegowa i Gębczyc. Z pomocy strzelińskiego samorządu skorzysta 
też druga spółka wodna. 15 września burmistrz Dorota Pawnuk oraz prezes spółki z Trześni 
- Józef  Teneta podpisali w magistracie umowę, w ramach której gmina przekaże spółce dotację 
w wysokości 5 tys. zł. Te publiczne środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji 
i właściwego utrzymania urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w obrębie sołectwa. Spółka 
z Trześni ma zrealizować zadanie do 30 listopada i rozliczyć się z gminnej dotacji do 15 grud-
nia 2020 r. Warto podkreślić, że spółka pozyskuje środki nie tylko od gminy Strzelin, ale też 
od wojewody dolnośląskiego i samorządu wojewódzkiego. Rolnicy oraz mieszkańcy Trześni płacą 
również roczne składki. Te dochody są przeznaczane na bardzo ważne i potrzebne prace związa-
ne z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rowów, przepustów itp.). Konsekwentne działanie 
przynosi efekty a czyste i regularnie konserwowane rowy ograniczają skutki lokalnych podtopień. 
I dotyczy to nie tylko pól uprawnych, ale też posesji mieszkańców nie związanych z rolnictwem.

RED 

Do spółki wodnej z Trześni trafi 5 tys. zł z budżetu gminy Strzelin

Kanalizacja 
w Pławnej
Niebawem ruszy pierwszy 
etap budowy kanalizacji 
sanitarnej w Pławnej. Za-
kład Wodociągów i Kanali-
zacji w Strzelinie pozyskał 
środki na jej budowę.

Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Strzelinie otrzymał promesę 
na blisko 2 mln zł z Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. Do-
finansowanie dotyczy pierwszego 
etapu budowy kanalizacji sanitar-
nej w Pławnej. W ramach projektu 
przewidziano budowę kanalizacji 
na osiedlu mieszkaniowym na ob-
szarze ulic: Klonowa (od nr 5), Li-
powa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, 
Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska 
(do wysokości nr 21 od strony Strze-
lina). Dodatkowo wykonana zosta-
nie przepompownia ścieków wraz 
z kolektorem tłocznym do oczysz-
czalni ścieków w Chociwelu. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie gra-
witacyjno-tłocznym o długości 4329 
mb kanałów grawitacyjnych i 1902 
mb kanałów tłocznych. ZWiK pla-
nuje jeszcze we wrześniu wyłonić 
wykonawcę. Roboty mają ruszyć 
w październiku i potrwają do drugiej 
połowy 2021 r. Planowana wartość 
inwestycji wyniesie nieco ponad 3,1 
mln zł. 

RED

Nielegalnie porzucał odpady 

Pod koniec sierpnia na terenie gminy Strzelin doszło 
do nielegalnego podrzucenia rozdrobnionych odpa-
dów komunalnych. Kierowca ciężarówki, mieszkaniec 
powiatu wrocławskiego, przyjechał samochodem cię-
żarowym na pole w pobliżu Piotrowic i wysypał na nim 
odpady zmielonego plastiku oraz metalu. Podczas nie-
legalnego procederu ciężarówka osunęła się do rowu. 
Na miejsce przyjechała policja oraz pracownicy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
z Wrocławia. W toku czynności okazało się, że na te-
renie gminy Strzelin znajdują się jeszcze dwa miejsca, 
do których mężczyzna wywoził odpady – droga polna 
między Muchowcem a Jegłową oraz teren byłej cegielni 
w Strzelinie. Odpady podrzucono bez zgody i wiedzy 
właścicieli tych terenów, którzy również są poszko-
dowani w wynikłej sytuacji. W związku z nielegalnym 
składowaniem odpadów funkcjonariusze zatrzyma-
li dwóch mężczyzn, kierowcę ww. składu oraz jego 
właściciela. Zgromadzony materiał dowodowy przez 
policję umożliwił przedstawienie zarzutów obu męż-
czyznom za czyn z art. 183 KK, za który grozi kara po-
zbawienia wolności do 5 lat. Obecnie trwa postępowa-
nie prowadzone zarówno przez Prokuraturę Rejonową 
w Strzelinie i policję, jak również przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

RED

 Sprawca wysypał na polu odpady zmielonego plastiku oraz metalu

Pierwszy, ale bardzo ważny krok Walczą o to od kilkunastu latPrzedstawiciele strzelińskiego samorządu, 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Strzelinie oraz jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Nowolesiu zawarli 
8 września trójstronne porozumienie w spra-
wie włączenia OSP Nowolesie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nowolesie będzie trzecią 
jednostką z terenu gminy 
Strzelin funkcjonująca w kra-
jowym systemie. Podkreślić 
należy, że jednostka OSP 
Nowolesie musiała spełnić 
szereg wymagań, bo w struk-
turach systemu znajdują się 
tylko najlepiej wyszkolone, 
wyposażone i wykazujące 
najwyższą gotowość bojową 
jednostki OSP, posiadające 
zarówno odpowiednie wypo-
sażenie sprzętowe, określoną 
liczbę wyszkolonych druhów, 
a także skuteczne systemy 
łączności, powiadamiania 
i alarmowania. Takie jednost-
ki muszą być w pełni  gotowe 
do szybkiego podejmowania 
działań ratowniczych. Wej-
ście w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego  to również duże wy-
różnienie i prestiż  dla każdej 

ochotniczej jednostki oraz 
docenienie jej za dotychcza-
sowe działania ratownicze. 
To także możliwość dalszego 
rozwoju. Dodajmy, że zada-
nia ratownicze przewidziane 
dla jednostki  ujętej w syste-
mie to między innymi walka 
z pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne i kwalifikowana 
pierwsza pomoc. 

Porozumienie obowią-
zuje do 31 grudnia 2025 
roku. Warto przypomnieć, 
że w strukturach krajowe-
go systemu działają nasze 
jednostki ochotnicze z Nie-
szkowic i Kuropatnika, a jed-
nostka z Nowolesia ubiega 
się o to bezskutecznie już 
od kilkunastu lat. Sygnata-
riusze porozumienia oraz 
wszyscy nowolescy druho-

wie liczą na to, że tym razem 
te zabiegi okażą się skutecz-
ne i już od nowego roku ich 
jednostka zostanie włączona 
do krajowego systemu. Jed-
nym z atutów nowoleskiej 
jednostki jest niewątpliwie 
świetnie wyszkolona i wypo-
sażona sekcja ratownictwa 
wodnego oraz zaangażowa-
ni i doświadczeni druhowie, 
którzy uczestniczyli w wielu 

działaniach ratowniczo-ga-
śniczych. Włączenie jednost-
ki do systemu może być też 
pomocne w przypadku ewen-
tualnego ubiegania się przez 
gminę o pozyskanie środków 
na zakup nowego wozu bojo-
wego. A nie jest żadną tajem-
nicą, że taki pojazd bardzo by 
się przydał strażakom z OSP 
Nowolesie.

RED
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Na Osiedlu Wschodnim 
zostaną przebudowane 

kolejne ulice

W ostatnich dniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
gminy Strzelin opublikowano przetarg. Będzie to już kolejny etap 
przebudowy dróg osiedlowych, w ramach którego zostaną wy-
konane ul. G. Zapolskiej, Z. Nałkowskiej oraz część ul. G. Ano-
nima. Zainteresowani udziałem w przetargu mogą składać ofer-
ty do 7 października 2020 r., a gmina oczekuje wykonania prac 
do 30 czerwca 2021 roku. W ramach inwestycji będzie wykonana 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, ograniczona krawężnikiem 
wraz ze ściekiem z kostki betonowej. Wykonana zostanie również 
kanalizacja deszczowa, a także odcinek kanalizacji deszczowej łą-
czący kolektor w ul. S. Moniuszki z kolektorem w ul. Brzegowej. 

RED
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Strzeliński magistrat prze-
prowadził w ostatnim czasie 
kontrole segregacji odpadów 
na jednym z osiedli. W ich 
trakcie weryfikowano czy 
właściciele nieruchomości 
prawidłowo segregują odpa-
dy oraz czy w pojemnikach 
są odpady, które powinny 
się tam znajdować. Niestety, 
wyniki są druzgocące. Ponad 
90% właścicieli nieruchomo-
ści jednorodzinnych źle se-
greguje odpady, z czego ok. 
40% w ogóle ich nie segre-
guje. Najczęściej w pojem-
nikach na odpady resztkowe 
(zmieszane) znajdowały się 
resztki jedzenia, trawa, ga-
łęzie, tworzywa i kartony. 
Urzędnicy w ramach kontroli 
naklejali na pojemniki naklej-
ki w kolorach czerwonych 
(zła segregacja) i żółtych (po-
praw segregację). Jest to for-
ma ostrzeżenia właściciela 
nieruchomości. Ponowne 
stwierdzenie braku segregacji 
lub nieprawidłowego jej pro-
wadzenia będzie się wiązało 
z nałożeniem administracyj-
nej kary, czyli dwukrotności 
miesięcznej opłaty za gospo-
darowanie odpadami (50 zł 
od osoby). Należy podkreślić, 
że od 1 września straż miejska 
może ukarać 500-złotowym 
mandatem za brak prowadze-
nia selektywnego zbierania 
odpadów. W uzasadnionych 
przypadkach strażnicy będą 
korzystali z takiej możliwo-
ści. Jednocześnie magistrat 
prosi, aby osoby korzystające 
z osobnych pojemników przy 
większej ilości lokali opisywa-
li pojemniki numerami lokali 
co pozwoli uniknąć pomyłek 
w trakcie kontroli.  

Przypominamy, że od 1 
lipca 2020 każdy mieszkaniec 
gminy Strzelin zobowiązany 
jest do prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów. Jest 
to wymóg ustawowy, który ma 
pomóc w osiągnięciu zakłada-
nych poziomów recyklingu. 
Za ich nieosiągnięcie grożą 

Bardzo złe wyniki kontroli 
Strzelińscy urzędnicy skontrolowali segregację odpadów przez mieszkańców 

jednego z osiedli w mieście. Niestety, rezultaty są bardzo niepokojące. 
Wyniki kontroli mówią same za siebie…

poważne kary. Przypominamy 
prawidłowe zasady segrego-
wania odpadów. 

PAPIER 
(pojemnik lub worek niebieski):

• opakowania z papieru lub 
tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do pa-
pieru następujących odpadów:
• papier powlekany folią i kalka;
• kartony po mleku i napojach;
• pieluchy jednorazowe 
i podpaski;
• pampersy i podkładki;
• worki po nawozach, 
cemencie i innych 
materiałach budowlanych;
• tapety;
• inne odpady komunalne
 (w tym niebezpieczne).

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
I METALE 

(pojemnik lub worek żółty):

• butelki po napojach;
• opakowania po chemii 

gospodarczej, kosmetykach 
(np. szamponach, 
proszkach; płynach do 
mycia naczyń itp.);
• opakowania po  produk-
tach spożywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, 
reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki 
po owocach i innych 
produktach; 
• puszki po napojach, 
sokach;
• puszki z blachy stalowej
 po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale 
kolorowe;
• metalowe kapsle z  bute-
lek, zakrętki słoików 
i innych pojemników;
• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku 
i  napojach - wielomateria-
łowe odpady opakowanio-
we - Tetra Pak.
Nie powinno się wrzucać 
do pojemników na tworzywa 
sztuczne i metale następują-
cych odpadów:
• strzykawki, wenflony 
i inne artykuły medyczne;
• odpady budowlane 
i rozbiórkowe;
• nieopróżnione opakowania
 po lekach i farbach, lakierach
 i olejach;

• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny; inne odpady
 komunalne 
(w tym niebezpieczne).
Odpady powinny zostać 
zgniecione, a  butelki do-
datkowo odkręcone przed 
wrzuceniem do  worka/
pojemnika.

SZKŁO 
OPAKOWANIOWE 

(pojemnik zielony):

• butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności;
• butelki po napojach alko-
holowych;
• szklane opakowania
 po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła 
następujących odpadów:
• szkło stołowe – żaroodporne;
• ceramika, doniczki;
• znicze z zawartością wosku;
• żarówki i świetlówki;
• szkło kryształowe;
• reflektory;
• nieopróżnione opakowania 
po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach;
• termometry i strzykawki;
• monitory i lampy 
elektronowe;
• szyby okienne 
i zbrojone;
• szyby samocho-
dowe;
• lustra i witraże;
• fajans i porcelana
• inne odpady 
komunalne
 (w tym 
niebezpieczne).
Opakowania 
powinny być 
opróżnione 
z produktu, bez 
zakrętek.

ODPADY 
„ZIELONE” 
- ROŚLINNE 

(pojemnik brązowy):

• gałęzie drzew 
i krzewów;
• liście, kwiaty 
i skoszona trawa;
• trociny i kora 
drzew;
• kości zwierząt;
• mięso;
• owoce, 
warzywa itp.
Nie powinno się 
wrzucać do od-
padów „zielo-
nych” - roślinnych 
następujących 
odpadów:
• padlina zwierząt;,
• olej jadalny;
• drewno impre-
gnowane;

Mieszkańcy chętnie wrzucają nakrętki do serc, które stoją 
przy głównym wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin 
i przed Gospodarczym Banku Spółdzielczym. Pracownicy 
Centrum Usług Komunalnych i Technicznych już wielokrot-
nie opróżniali serca. Nakrętki od naszych mieszkańców wy-
pełniły kilkadziesiąt dużych worków. Łącznie do Fundacji 
„Potrafię Pomóc” trafiło 807 kg nakrętek, co w przeliczeniu 
daje kwotę 645 zł. Przypomnijmy, że dochód z ich sprzedaży 
został przeznaczony na leczenie małej Mii Kurtuldu – dziew-
czynki chorej na SMA.

RED

W pojemnikach na odpady zmieszane znajdowały się różne śmieci, m.in. resztki jedzenia i liście

Blisko 
tona 
nakrętek  

• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierząt;
• popiół z węgla kamiennego;
• inne odpady komunalne
 (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią 
do pojemnika 

na odpady zmieszane 
– jeśli będzie ich mniej, 

obniżymy koszty 
i przyczynimy się 

do poprawy stanu 
środowiska.

RED
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Jakie jest Pani doświadczenie zawodowe?
- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie 

pracuję od ponad 15 lat. Na początku byłam zatrudniona jako 
aspirant pracy socjalnej, potem zajmowałam się świadczenia-
mi rodzinnymi. Przez kilka miesięcy pracowałam na stanowi-
sku zastępcy kierownika. Od 1 września objęłam stanowisko 
kierownika w naszym ośrodku.

Czy objęcie stanowiska kierownika GOPS-u to duże 
wyzwanie? Czy ma Pani jakieś obawy?

- Praca w pomocy społecznej nie należy do najłatwiej-
szych, ale daje ogromną satysfakcję. W naszej pracy za-
wodowej spotykamy się na co dzień z bardzo różnymi 
i często bardzo skomplikowanymi problemami naszych 
podopiecznych. Zdarzają się też tzw. trudni klienci, z któ-
rymi praca jest jeszcze bardziej wymagająca. Wspólnie 
z pracownikami socjalnymi ustalamy plany pomocy dla 
osób w trudnej sytuacji. Stale doskonalimy swoje umie-
jętności i szukamy nowych rozwiązać w celu pomocy 
podopiecznym. Obecna sytuacja związana z pandemią 
sprawia, że więcej osób jest w potrzebie korzystania 
ze świadczeń pomocy społecznej. Dużym wyzwaniem jest 
praca socjalna z podopiecznymi, która często musi ogra-
niczyć się do kontaktów telefonicznych. A taka rozmowa 
nie zastąpi rozmowy osobistej.

Od 1 sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 
na nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych, świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń „Dobry 
Start”. Wdrożyliśmy procedury, aby wnioskodawcy jak 
i nasi pracownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo.

Magdalena Madejczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Strzelinie 
realizuje projekt pod nazwą „GOPS Strzelin – nowe 
otwarcie”. Jego celem jest podniesienie efektywności 
i skuteczności pomocy społecznej. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grupą docelową są pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. Głównym 
celem projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności po-
mocy społecznej w gminie Strzelin, poprzez określenie funkcji 
ośrodka jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia spo-
łecznego dla osób i rodzin wymagających pomocy w rozwiązy-
waniu problemów, których sami nie mogą pokonać. Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych polega na oddzieleniu pracy admini-
stracyjnej od socjalnej oraz usług socjalnych. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strzelinie ma nową strukturę i regulamin 
organizacyjny. Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy socjal-
ni będą mieli możliwość skorzystania z wielu specjalistycznych 
szkoleń, m.in.: superwizja pracy socjalnej, motywowanie klientów 
do współpracy, praca z trudnym klientem, narzędzia pracowni-
ka socjalnego, dokumentowanie pracy, warsztat pracownika so-
cjalnego, metody pracy, praca grupowa i środowiskowa, projekt 
socjalny, kontrakt socjalny, diagnoza i interwencja kryzysowa. Pla-
nowanym efektem jest podniesienie jakości pracy pracowników 
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. 
Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany zopty-
malizują wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych 
pracowników i wpłyną na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  
podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Wartość projektu to  421 068,75 zł. (kwota dofinansowania ze  środ-
ków europejskich – 346 228,56 zł, kwota dotacji celowej z  budżetu 
państwa – 64 578,94 zł.). Projekt realizowany jest od  lutego 2020 r. 
do końca lipca 2021 r. 

RED
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Do wynajęcia nowe biura na dworcu PKP w Strzelinie, 
w bardzo atrakcyjnej cenie!

Informacje o naborze do SGIP są dostępne na www.strzelin.pl
w zakładce - Mieszkaniec>Strzeliński Gminny Inkubator Przedsiębiorczości

Oferta skierowana do firm działających 
nie dłużej niż 12 miesięcy

„Moim głównym celem
jest rozwój naszego ośrodka” Zmiany w GOP-sie Nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzelinie została 
Magdalena Madejczyk. Praca socjalna jest 
jej bardzo dobrze znana, gdyż pracuje w jed-
nostce od 15 lat…

Jakie cele stawia sobie Pani w pracy na tym stanowisku?
- Moim głównym celem jest rozwój naszego ośrodka. Bie-

rzemy udział w projektach unijnych, szkoleniach. Pracownicy 
stale podnoszą swoje kwalifikacje, umiejętności, aby jeszcze 
lepiej wykonywać swoją pracę.

Czy planuje Pani jakieś zmiany w funkcjonowaniu 
jednostki? 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie reali-

zuje projekt pod nazwą „GOPS Strzelin – nowe otwarcie”. 
Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projek-
tu oddzielamy pracę socjalną od postępowań administra-
cyjnych. Celem projektu jest podniesienie efektywności i  
skuteczności pomocy społecznej w gminie Strzelin. Mamy 
nową strukturę i regulamin organizacyjny. W ramach pro-
jektu pracownicy socjalni będą mieli możliwość skorzysta-
nia z wielu szkoleń, m.in. 50 godzin superwizji pracy so-
cjalnej, którą zrealizuje jedna z  najlepszych superwizorów 
w Polsce.

Przed jakimi wyzwaniami/zadaniami stoi jednostka? 
- Największym i najtrudniejszym wyzwaniem dla naszego 

ośrodka, ale uważam, że również pomocy społecznej w Polsce 
jest poprawa wizerunku naszej pracy. Chcemy, żeby postrze-
gano nas jako tych, którzy prowadzą szeroko rozumianą pracę 
socjalną z osobami, aby pomóc im wyjść z trudnej sytuacji, 
a nie jako tych, którzy tylko ,,dają zapomogi". Poza pracą so-
cjalną realizujemy usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym 
wieku, jak również niepełnosprawnych, w ramach których 15 
opiekunek domowych  pomaga osobom w codziennych czyn-
nościach życiowych. Przyznajemy i wypłacamy świadczenia: 
rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze (500+), 
„Dobry Start”. Rodziny i osoby mogą liczyć na pomoc w po-
staci dodatków  mieszkaniowych. Z rodzinami pracuje rów-
nież asystent. Nasza jadłodajnia codziennie wydaje posiłki 
podopiecznym. Dużym wyzwaniem jest też codzienna praca 
w okresie pandemii, która utrudnia nam kontakt z podopiecz-
nymi czy przyjmowanie wniosków na świadczenia. Uczymy się 
żyć i pracować w nowej rzeczywistości.

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

Skorzystają ze szkoleńPOSZUKUJĄ PRACOWNIKÓW 
Antolin Silesia Sp. z o.o., należy do koncernu Grupo Antolin, jednego z największych producentów wnętrz samocho-
dowych na rynku międzynarodowym poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: pracownik produkcji oraz 
magazynier. W ofercie proponuje m.in. umowę o pracę, dodatek z tytułu pracy zmianowej, wynagrodzenie adekwatne 
do posiadanych kompetencji, miesięczną premię, bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie 
grupowe, kantyna firmowa z dopłata do posiłków 190 zł miesięcznie, premia wakacyjna i świąteczna). Od kandydatów 
firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej w tzw. systemie czterobrygadowym oraz gotowości do nauki, pozna-
wania procesów branży motoryzacyjnej. Osoby zainteresowanie ofertą mogą wysyłać CV na adres: rekrutacja@
grupoantolin.com z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Więcej informacji można uzyskać pod 
numerami telefonów: 71 395 77 00 lub 798 743 146. 
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Te dwa ważne wydarzenia 
to bez wątpienia historycz-
ny moment w nowożytnych 
dziejach Strzelina. Zrewita-
lizowana pierzeja wschodnia 
w istotny, a co najważniejsze 
pozytywny, sposób zmienia 

Symboliczne otwarcie przebudowanej pierzei wschodniej

Kapsułę czasu zamurowano w ratuszowej piwnicy

 O oprawę wydarzenia zadbała Strzelińska Orkiestra Dęta

Szanowni Mieszkańcy,
W ostatnim czasie bardzo często spotykam się z ostrymi 

atakami na  decyzję związaną z  odbudową strzelińskiego 
ratusza. Trudno mi to  zrozumieć, gdyż startując w  ostat-
nich wyborach na  stanowisko burmistrza nie ukrywałam, 
że jest to jeden z ważniejszych punktów mojego  programu 
wyborczego. Program zyskał  akceptację wyborców, a  my 
konsekwentnie go realizujemy. 

O odbudowie ratusza mówiło się od wielu lat. Już za mo-
jego poprzednika gmina przeznaczyła spore środki na do-
kumentacje, które powstały, ale nie zostały zrealizowane. 
W  2010 roku, kiedy po  raz pierwszy zostałam wybrana 
na stanowisko burmistrza, w Rynku odtwarzano wieżę ra-
tuszową. Coś, co zostało rozpoczęte, należy skończyć i my 
to  właśnie robimy, kontynuując dzieło odbudowy ratusza 
rozpoczęte przez mojego poprzednika burmistrza Jerzego 
Matusiaka. Bylibyśmy zwyczajnie niepoważni i skrajnie nie-
odpowiedzialni, gdybyśmy porzucili ten projekt pozosta-
wiając na kolejne lata w centrum Rynku osamotnioną wie-
żę. Byłoby to bardzo nieodpowiedzialne przede wszystkim 
ze względów bezpieczeństwa.  Tak wysoka konstrukcja jest 
mocno narażona na  silne wiatry, a  te  przy zmieniającym 
się klimacie stwarzają coraz większe zagrożenie. Myślę, 
że  każdy rozsądny gospodarz zawsze potrafi dokończyć 
ważną pracę i sfinalizować rozpoczętą budowę.  

Warto wiedzieć, że kiedy po raz pierwszy planowano odbu-
dowę, budżet gminy wynosił 30 milionów złotych a inwesty-
cja miała kosztować 18 milionów. Teraz nasz budżet to ponad 
120 milionów zł,  a prace budowlane kosztować nas będą 16 
milionów zł netto.  Netto, bez 23 % podatku VAT, gdyż inwe-
storem jest gminna spółka. Co ważne, nie odbywa się to  kosz-
tem innych, bieżących  inwestycji, gdyż spłatę pierwszej raty 
kredytu planujemy dopiero w  2022 r. Będzie to  relatywnie 
niewielki wydatek majątkowy w naszym budżecie. 

Spotykam się z  zarzutami, że  budujemy w  czasie epi-
demii. Paradoksalnie to  właśnie teraz jest najlepszy czas 
na inwestowanie. Spadły koszty materiałów budowlanych, 
banki dają dobre warunki, a firmy szukają pracy, żeby dalej 
funkcjonować i zatrudniać ludzi. Najlepiej o tym świadczy 
duże zainteresowanie naszym przetargiem. Właśnie inwe-
stycje publiczne w znacznym stopniu pomagają utrzymać 
bardzo ważną dla Polski branżę budowlaną.  

Ostatnio jestem też obwiniana za wypadki w mieście, za 
awarie kanalizacji w budynku socjalnym, zapchanej przez 
niektórych lokatorów  kolbami kukurydzy, liśćmi kapusty 
i pieluchami. Mam wrażenie, że za całe zło tego świata od-
powiadam, ponieważ „buduję sobie ratusz”. Przecież ten 
ratusz ma przetrwać kolejne wielki, a burmistrzem można 
przestać być w każdej chwili. 

Zarzut braku obwodnicy Strzelina w  kontekście odbudo-
wy ratusza  jest absurdalny. Wiem, że taki zarzut w lokalnej  
prasie sformułował poprzedni  burmistrz  Pan Jerzy Matusiak. 
Jest to mocno krzywdzące, gdyż wielu z Was to powtarza. Pan 
burmistrz Matusiak doskonale wie, że obwodnica w ciągu dro-
gi krajowej  jest zadaniem rządowym a nie samorządowym 
i to rząd  finansuje budowy obwodnic. I pewnie dlatego rów-
nież on nie zrealizował takiej inwestycji choć zarządzał gminą 
Strzelin trzy kadencje.  Koszt obwodnicy Strzelina szacowany 
jest na 300 milionów złotych i żadna miejsko-wiejska gmina 
w Polsce nie robi takich inwestycji, bo małych i średnich sa-
morządów zwyczajnie nie stać na tak duże inwestycje.  Od lat 
mocno zabiegamy o  ujęcie w  planach rządowych inwestycji 
budowy obwodnicy Strzelina. Złożyłam propozycję, że  gmi-
na z  pieniędzy naszych mieszkańców mogłaby sfinansować 
prace nad studium korytarzowym obwodnicy, chociaż to też 
spory wydatek w budżecie. Do takiego rozwiązania będę się 
starała przekonać radnych Rady Miejskiej Strzelina.
Paradoksalnie, to  często te  same osoby, które zachwyca-
ły się wyremontowanym  ratuszem i rynkiem w sąsiednim 
Wiązowie, teraz zajadle krytykują odbudowę strzelińskie-
go ratusza. Negują taką potrzebę i  nie dostrzegają tego, 
że jest to przecież niezwykle  ważny element rewitalizacji 
społeczno-gospodarczej Strzelina. 

Wykonaliśmy sporo pracy, sporo jeszcze przed nami, ale 
czytając te  wszystkie krytyczne wpisy, trudno nie stracić 
zapału,  pozytywnej energii i serca. 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 
Dorota Pawnuk

Historyczny moment w dziejach Strzelina

Kluczowy etap rewitalizacji
To niewątpliwie kolejny, milowy krok, w długoletnim dziele rewitalizacjiRynku i strzelińskie-
go starego miasta.  W sobotę, 29 sierpnia uroczyście otwarto przebudowaną, wschodnią pie-
rzeję i wmurowano kamień węgielny pod rozpoczętą odbudowę strzelińskiego ratusza.

wizerunek ścisłego centrum 
miasta, które wreszcie za-
czyna przypominać miejski 
Rynek z prawdziwego zda-
rzenia. Przebudowa pierzei 
kosztowała ponad 2 mln zł 
a samorząd pozyskał na ten 

cel wysokie dofinansowania 
z Unii Europejskiej (ponad 
1,7 mln zł). Inwestycję, w ra-
mach której m.in. wymie-
niono nawierzchnię ciągów 
pieszych na kamienne płyty 
i kostkę, wykonano schody 

i rampy dla nie-
pełnosprawnych 
i przebudowano li-
nię oświetlenia dro-
gowego, wykonała 
firma WASBUD 
z Grodkowa. Usu-
nięte drzewa i krze-
wy zastąpiły nowe 
nasadzenia. 

Po przecięciu 
wstęgi i symbolicz-
nym otwarciu pie-
rzei w ratuszowej 
piwnicy uroczy-
ście wmurowano 
kamień węgielny. 
Do kapsuły czasu, 
oprócz aktu erek-
cyjnego, trafiły m.in. 
informacje o lokal-
nym samorządzie, 
numer „Nowin 
Strzelińskich” oraz 
historyczne zdjęcia 
ratusza. Zarówno 
pierzeję, jak i bu-
dowę ratusza po-
święcił proboszcz 

Andrzej Porębny. Podczas 
tak ważnego wydarzenia nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
okolicznościowych przemó-
wień, a o oprawę uroczystości 
doskonale zadbała Strzeliń-
ska Orkiestra Dęta. O dziele 
rewitalizacji Rynku i odbudo-
wie ratusza mówili: burmistrz 
Dorota Pawnuk, prezes spółki 
Strzeliński Ratusz – Zdzisław 
Rataj oraz dr Maciej Mała-
chowicz, którego pracownia 
zaprojektowała ratusz. W uro-
czystości wziął udział również 
burmistrz partnerskiego, nie-
mieckiego miasta Frankenberg. 
Thomas Firmenich potwier-
dził, że na jego wniosek Rada 
Miejska Frankenbergu zgodzi-
ła się przekazać na odbudowę 
strzelińskiego ratusza – 55 tys 
euro. Ta informacja została 
przyjęta głośnymi brawami. 
Przypomnijmy, że odbudowa 
ratusza ma kosztować ok. 20 
mln zł i powinna się zakończyć 
we wrześniu 2022 roku. Wy-
konawcą inwestycji jest kon-
sorcjum, którego liderem jest 
przedsiębiorstwo Ciepły Dom 
z Karnkowa. Więcej informa-
cji o tej inwestycji można zna-
leźć w liście burmistrz Doroty 
Pawnuk 
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Proszę opowiedzieć 
o sobie i swojej dotychcza-
sowej ścieżce zawodowej?

- W 2003 r. zaraz po zakoń-
czeniu studiów na Politechni-
ce Wrocławskiej na wydziale 
Mechaniczno -Energetycz-
nym rozpocząłem pracę 
w przedsiębiorstwie PRE-
MET S.A. w Pieszycach. 
Byłem tam technologiem 
produkcji. Następnie  roz-
począłem pracę w firmie 
MPC Sp. z o.o.  w Pęczu, 
gdzie pracowałem prawie 
14 lat w dziale raportowania 

 Radosław Kotlewicz

W ostatnim czasie do To-
warzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Strzelinie zgłaszają 
się osoby, które nie wiedzą 
co zrobić z błąkającymi się 
kotami. Należy zaznaczyć, 
że w myśl ustawy o ochro-
nie zwierząt wolno żyjące 
koty nie są kotami bezdom-
nymi, lecz zwierzętami dzi-
kimi, które stanowią dobro 
ogólnonarodowe i powinny 
mieć zapewnione warun-
ku rozwoju i swobodnego 
bytu. – Należy udostępnić 
im komórkę, altankę lub 
inne miejsce, gdzie mogą 
się schronić – mówi prezes 
TOZ w Strzelinie Lidia So-
bolewska. – Takich kotów 
nie zabiera się do schro-
nisk. Nie można ich wywo-
zić ani przesiedlać – doda-
je. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Strzelinie po-
siada suchą karmę, która jest 
rozdzielana między karmi-
cieli kotów wolno żyjących. 
– Te osoby dokarmiają 
regularnie koty na dział-

 Prezes TOZ-u Lidia Sobolewska tłumaczy, w jaki sposób jednostka może pomóc wolno żyjącym kotom

Nowa twarz w CUKiT

Stawia na bezpieczeństwo i porządek
Nowym kierowni-
kiem Centrum Usług 
Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie 
został Radosław 
Kotlewicz. Jakie cele 
stawia sobie w pracy 
na tym stanowisku 
i czy zamierza wpro-
wadzić jakieś zmiany?

i kontrolingu. Później 
zostałem zatrudniony 
w Urzędzie Dozoru 
Technicznego we Wro-
cławiu na stanowisku 
Inspektora UDT. Zaj-
mowałem się egzami-
nowaniem przyszłych 
operatorów oraz prze-
prowadzaniem badań 
technicznych maszyn 
na obszarze prawie ca-
łego województwa dol-
nośląskiego. Głównie 
dotyczyły one maszyn, 
które należą do urzą-
dzeń transportu bliskie-
go czyli suwnice, wózki 
widłowe, wciągarki, 
wciągniki itp. Praco-
wałem tam przez rok. 
Po tym prowadziłem 
własną działalność go-
spodarczą, zarządzałem 
szkołą, gdzie naucza-
łem przedmiotów ścisłych 
oraz robotyki. 

A prywatnie co Pan lubi 
robić?

- Razem z żoną uprawiamy 
turystykę górską. Często po-
dróżujemy, głównie w week-
endy. Naszym celem zwykle 
są Karkonosze.

Co skłoniło Pana do wy-
startowania w konkursie 
na kierownicze stanowisko?

- Zawsze chciałem spróbo-
wać swoich sił w jednostce 

budżetowej i poznać jej pra-
cę od środka. Mam zamiar 
usprawnić wiele rzeczy, któ-
rych nauczyłem się pracując 
w korporacji oraz  przenieść 
je na grunt kierowanej przeze 
mnie jednostki. 

Jakie cele stawia sobie Pan 
jako kierownik jednostki?

- Objąłem stanowisko nie-
dawno więc trudno mówić 
już szczegółowo o kierun-
kach działania. Dopiero za-
znajamiam się z działalnością 
jednostki. Jednak głównym 
moim celem jest stworzenie 
jednostki, która będzie bar-
dziej efektywna. W tej chwi-
li najważniejszą rzeczą jest 
zadbanie o porządek.  Chcę 
żebyśmy zaczęli od własne-
go podwórka, nie zwalniając 
tempa w całej gminie. Zamie-
rzam utworzyć grupy, które 
będą zajmować się wąskimi 
działami. Dzięki temu praca 
będzie wykonywana sprawnie 
i szybko. Bardzo ważną kwe-
stią jest zadbanie o bezpie-

czeństwo na placach zabaw. 

Na jakie kwestie będzie 
chciał Pan położyć więk-
szy nacisk?

- Muszę przyjrzeć się bliżej 
kwestiom związanym z loka-
lami komunalnym (ewentu-
alnymi zamianami mieszkań) 
i socjalnymi, w tym zaległo-
ściami za niepłacone czynsze 
i media. Chcę także zrobić 
przegląd lokali i zobaczyć, 
które z nich wymagają nie-
zbędnego remontu.

Czy zamierza Pan 
wprowadzić jakieś zmiany 
w działalności CUKiT-u?

- Jest zapewne sporo rze-
czy, które można poprawić. 
Na pewno zmiana struktu-
ry organizacyjnej jednostki. 
Na razie jest za szybko, żeby 
mówić o szczegółach. Będę 
chciał  zadbać o dobry klimat 
w pracy, bo bez odpowiedniej 
atmosfery nie da się budować 
zespołu, który będzie dobrze 
i efektywnie pracował. 

Rozmawiał Jakub Olejnik

Nie można ich wywozić ani przesiedlać

WOLNO ŻYJĄCE KOTY I ICH PRAWAKoty wolno żyjące pomimo tego, że  radzą 
sobie na zewnątrz też potrzebują naszej po-
mocy. Jest im to  ustawowo zagwarantowa-
ne. Co więc powinniśmy zrobić, w przypadku 
przybłąkania się takiego kota? 

kach na terenie gminy oraz 
w specjalnie stworzonych 
budkach, które stoją przy 
kilku ulicach w mieście. 
Możemy jednorazowo 
przekazać również karmę 
osobom, do których przy-
błąkał się taki kot – tłu-
maczy Sobolewska. Należy 
zaznaczyć, że wolno żyjących 
kotów nie można krzyw-
dzić, gdyż grozi za to kara. – 
Do najczęstszych zgłoszeń 
należy trucie kotów, co za-
licza się do przestępstw. 
Za zabicie zwierzęcia oraz 
za znęcanie się nad nim 
grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do 2 
lat, a jeśli sprawca działał 
ze szczególnym okrucień-
stwem nawet do 3 lat – tłu-
maczy Sobolewska. Osoby, 
które opiekują się wolno ży-
jącymi kotami mogą liczyć 
na pomoc. Gmina Strzelin 
przekazuje dotacje na steryli-
zację, kastrację i eutanazję śle-
pych miotów. W takich przy-

padkach należy zgłosić 
się do magistratu, skąd 
otrzymuje się skierowa-
nie na zabiegi. Należy 
zaznaczyć, że środki 
na ten cel są ograniczo-
ne. TOZ  w Strzelinie 
może również, pod 
warunkiem posiadania 
środków finansowych, 
pomóc opiekunom 
przy leczeniu wolno ży-
jących kotów. – W tym 
roku pokryliśmy 50% 
kosztów za zabiegi 
operacyjne dwóch 
kotów – zaznacza So-
bolewska. 

Warto również wspo-
mnieć o tym co należy 
zrobić, gdy widzimy 
rannego kota lub inne 
zwierze. -  Mamy obo-
wiązek zgłosić to od-
powiedniej instytucji. 
Gmina Strzelin ma 
podpisaną umowę 
z lecznicą przy ul. 
Brzegowej w Strzelinie, któ-
ra prowadzi 24-godzinny 
dyżur w nagłych przypad-
kach. Należy zadzwonić 
pod numer telefonu 71 39 21 

391 – wyjaśnia Sobolewska.

***
Zbliżają się chłodniej-

sze dni, które są okresem 
trudnym dla zwierząt. TOZ 

apeluje do mieszkańców, 
aby przynosili do siedziby, 
po wcześniejszym skontakto-
waniu się z panią prezes (tel. 
604 454 868), ręczniki, prze-
ścieradła, koce itp. – Te rze-

czy zostaną rozdyspono-
wane członkom TOZ-u, 
aby zabezpieczyć miejsca 
bytowania zwierząt – koń-
czy Lidia Sobolewska. 

RED 
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Malowidło na powstać 
na ścianie budynku 

przy ul. Rybnej

Mural ze sceną 
batalistyczną
W czerwcu br. zawiązał się 

Społeczny Komitet Upamięt-
nienia Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Strzelinie. Założy-
cielami jego są działacze spo-
łeczni, pracownicy magistra-
tu, a także historyk i lokalny 
artysta. Komitet pracuje nad 
koncepcją stworzenia ma-
lowidła ściennego - muralu, 
który ma powstać na pół-
nocnej ścianie budynku przy 
ulicy Rybnej 10 w Strzeli-
nie. Wspólnota Mieszkanio-
wa tego budynku wyraziła 
na to zgodę i użyczyła gminie 
ścianę na 15 lat - burmistrz, 
jak i komitet bardzo serdecz-
nie dziękują za wsparcie tej 
inicjatywy przez udostępnie-
nie ściany budynku. 

Mural ma przedstawiać 
scenę batalistyczną, a tym 
samym upamiętniać Bitwę 
Warszawską 1920 r.. Wyło-
niono już wykonawcę. Malo-
waniem zajmą się absolwenci 
Akademii Sztuk Pięknych 
z Warszawy, pod przewod-
nictwem dr Mateusza Rokic-
kiego. - Ściana, na której 
powstanie mural, zostanie 
najpierw wyczyszczona 
i zagruntowana. Następ-
nie zostanie nałożona 
na nią jednolita warstwa 
podkładowa, na której po-
wstanie docelowe dzieło – 
informuje sekretarz komitetu 
Marek Charowski. - Mural 
zostanie namalowany wy-
sokiej jakości akrylowymi 
farbami przeznaczonymi 
do malowania na fasadach 
budynków. Mural zostanie 
pokryty lakierem zabezpie-
czającym jego powierzch-
nię. Wykonawca posiada 
wieloletnie doświadczenie 
w malowaniu murali arty-
stycznych, które na wiele 
lat zachowują niezmienny 
kolor – dodaje Charowski. 
Prace mają rozpocząć się 
w październiku i potrwają 
około 10 dni. Odsłonięcie 
muralu zaplanowane jest 
podczas uroczystości Święta 
Niepodległości 11 listopada. 
Stworzenie muralu ma kosz-
tować ok. 35 tys. zł. Część 
środków będzie pochodzi-
ła od sponsorów. Zarów-
no komitet, jak i burmistrz 
proszą i zachęcają lokalne 
firmy do wsparcia tej jakże 
cennej inicjatywy społecznej.                                                                                                                                      

RED

Na ostatniej sesji 
Rada Miejska Strzeli-
na uchwaliła nadanie 
tytułów „Zasłużony 
dla Gminy Strzelin” 
dwóm mieszkankom 
gminy. Odznaczenie, 
które przyznawane 
jest za wybitne zasłu-
gi dla rozwoju gminy, 
zostanie wręczone 
Wandzie Łużnej 
i Annie Michalskiej. 

W uzasadnieniu zazna-
czono, że Wanda Łużna jest 
niezwykłą osobą, która od za-
wsze angażuje się w sprawy 
społeczności lokalnej. Pracę 
społeczną rozpoczęła już 
w latach 60-tych prężnie dzia-
łając w Związku Młodzieży 
Wiejskiej. W 1969 r. zosta-
ła po raz pierwszy wybrana 
sołtysem Pławnej i pełniła 
tę funkcję przez 50 lat. Wśród 
wielu sukcesów można wy-
mienić m.in. akcja sprzątania 
wsi przeprowadzona w 1974 
r., w trakcie której wywieziono 
ze wsi cały gruz, założono ra-
baty i posadzono setki drzew, 
kwiatów i krzewów.  Dzięki 
temu wieś zajęła I miejsce 
w powiecie pod względem 
estetyki. Pani Wanda jest orga-

Anna Michalska angażuje się we współpracy gminy Strzelin z miastami partnerskimi zarówno 
z Niemiec, jak i Czech

Wanda Łużna Wanda Łużna od zawsze angażuje się w sprawy społeczności 
lokalnej

We wtorek, 1 
września w stru-

gach deszczu 
odbyły się obcho-

dy 81.rocznicy 
wybuchu II wojny 

światowej. Pod 
Pomnikiem Żoł-
nierza Polskiego 

w Strzelinie kwiaty 
złożyli przedstawi-
ciele strzelińskiego 

magistratu oraz 
Związku Komba-
tantów Rzeczpo-

spolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów 

Politycznych. 
Z uwagi na pa-

nującą pandemię 
zabrakło harcerzy i reprezentantów 

szkół. W drugiej części uroczystości, 
w murach gminy Strzelin, burmistrz 
Dorota Pawnuk wręczyła członkom 
ZKRPiBW podziękowania oraz me-

dale św. Michała. – Dziękuję za spo-
łeczną pracę na rzecz ZKRiBW. 

Integrowanie środowisk kom-
batanckich oraz wszechstronna 

opieka nad weteranami wojennymi 
i wojskowymi to niezwykle szczyt-

na idea i bardzo ważna misja. 
Dziękuję również za godne repre-
zentowanie organizacji w naszych 

uroczystościach patriotycznych, 
wiele ważnych inicjatyw  oraz za 

działania edukacyjne – powiedziała 
szefowa gminy. Odznaczenia otrzy-

mali: Ryszard Kobylański, Maria Ro-
galska, Krystyna i Jan Ozarczukowie. 

JOUroczystość odbyła się w strugach deszczu

 Kwiaty pod pomnikiem 
złożyła delegacja Związku 

Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych

Uroczystość 
i wręczenie 

medali

Wyjątkowe odznaczenie

nizatorką wielu festynów oraz 
imprez plenerowych, a także 
założycielką Koła Gospodyń 
Wiejskich. W latach 80-tych 
dwukrotnie była posłanką 
na sejm. Odznaczona Krzy-
żem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2011 
r. otrzymała także nominację 
na ambasadora aktywizacji 
kobiet na Dolnym Śląsku. 
Dzięki jej wieloletnim stara-
niom wybudowano w Pław-
nej świetlicę. Pośród jej wielu 
inicjatyw można wymienić or-
ganizowany od 2003 r. „Kon-

kurs na najładniejsze oświe-
tlenie Bożonarodzeniowe”. 
Pani Wanda doprowadziła 
do powstania Stowarzyszenia 
Hospicjum Domowego „Na-
dzieja” w Strzelinie, którego 
od 10 lat jest prezesem. 

Anna Michalska również 
od wielu lat angażuje się 
w działalność lokalnego sa-
morządu oraz pracuje na rzecz 
rozwoju gminy. Od 1991 r. 
nieprzerwanie przez 28 lat 
pełniła funkcje sołtysa Dęb-
nik.  W 2014 r. została laureat-
ką konkursu organizowanego 

przez wojewodę dol-
nośląskiego  „Sołtys 
roku 2013”. Poza 
działalnością typowo 

sołecką, pani Anna od wielu 
lat angażuje się we współpra-
cy gminy Strzelin z miastami 
partnerskimi zarówno z Nie-
miec, jak i Czech. Wielokrot-
nie uczestniczyła w oficjal-
nych spotkaniach i wyjazdach 
do miast partnerskich speł-
niając się również w roli tłu-
macza. Pani Anna od wielu 
lat wspomaga także instytucje 
powiatu strzelińskiego po-
szukując darczyńców, szcze-
gólnie z Niemiec. Dzięki jej 
zaangażowaniu wsparcie uzy-

skała nie tylko gmina Strze-
lin, ale także Dom Dziecka 
w Górcu, Parafia Rzymsko-
-Katolicka w Białym Kościele 
czy szpital w Strzelinie. Pani 
Anna była także bohaterką se-
rialu dokumentalnego realizo-
wanego przez TVP Wrocław 
o współczesnej polskiej wsi, 
pokazujący zachodzące tam 
zmiany. Serial „Euro Łany” 
emitowany był w latach 2015-
2016, stał się pozytywną wizy-
tówką dla sołectwa. 

Odznaczenia zostaną wrę-
czone mieszkankom gminy 
podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej Strzelina. 

JO  
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Po raz pierwszy święto 
literatury trwało dwa dni. 
Przygotowania do tegorocz-
nej edycji były szczególnie 
trudne. - Jako organizatorzy 
byliśmy pełni obaw, czy 
uda nam się przygotować 
festiwal w takim kształcie, 
w jakim sobie go wyma-
rzyliśmy. Już dziś możemy 
powiedzieć, że się udało, 
frekwencja przerosła na-
sze oczekiwania – mówi 
Tomasz Duszyński. W szczy-
towym momencie festiwalu 
na widowni zasiadało blisko 
100 widzów. Nawet festiwale 
w dużych miastach nie mogą 
pochwalić się taką popular-
nością. Dwudniowe święto 
literatury w Strzelinie przy-
ciągnęło setki młodszych 
i starszych czytelników oraz 
miłośników literatury. Licznie 
przybyli mieszkańcy Strzelina 
i okolic. Zapewnił to atrakcyj-
ny program i coraz większa 
popularność strzelińskiego 
festiwalu.

Piątek rozpoczął się 
od stand upu Krzysztofa Ski-
by promującego swoją bio-
grafię „Ciągle na wolności”. 
Krzysiek ma niesamowitą ła-
twość rozśmieszania widowni. 
Przez blisko półtorej godziny 
nie dał wytchnienia żadnemu 
z widzów festiwalu.

Sobota rozpoczęła się 
od spotkań dla młodszych 
miłośników książek, które od-
bywały się na świeżym powie-
trzu, na dziedzińcu Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury. Anita 
Wincencjusz Patyna z ASP we 
Wrocławiu przeprowadziła 
prelekcję i warsztaty z ilu-
stracją. Każdy z uczestników 
otrzymał książkową nagro-
dę za swoją pracę. Spotkanie 
z Martą Kisiel-Małecką i jej 
Małym Lichem przyciągnęło 
młodszych i starszych od-
biorców. Premiera „Warstw”, 
nowej książki Marty Szloser 
była wydarzeniem wyjątko-
wym. O popularności warsz-
tatów dla dzieci świadczy 
fakt, że trzeba było dostawiać 

Festiwal przyciągnął sporą publiczność 

Dwudniowe święto literatury 
3. Strzeliński Festi-
wal Literatury za 
nami. Śmiało można 
stwierdzić, że to li-
terackie wydarzenie 
na stałe wpisało się 
w kalendarz kultural-
nych imprez w na-
szym mieście.

nowe stanowiska dla licznie 
przybywających uczestników.

Panel strzeliński to stały 
punkt festiwalu. Mirka Szy-
chowiak, Alicja Masłowska 
Burnos, Marta Szloser, Igor 
Borkowski, Tomasz Duszyń-
ski zostali przepytani przez 
Marię Tyws. Po spotkaniu 
podziękowano wieloletniej 
dyrektor strzelińskiej bibliote-
ki za wkład w rozwój strzeliń-
skiej kultury. W panelu krymi-
nalnym udział wzięli Przemek 
Semczuk, Mieczysław Gorzka 
i Tomasz Pawlęga. Zostali 
przesłuchani przez Toma-
sza Duszyńskiego. Przemek 
Semczuk po tym spotkaniu 
wygłosił prelekcję o seryj-
nych mordercach w PRL. 
To było spotkanie pełne wra-
żeń i emocji, które pozostaną 
na długo w pamięci uczest-
ników. Podczas prelekcji wy-
świetlono unikalny film, któ-
ry widzowie mogli obejrzeć 
po raz pierwszy. Festiwal za-
kończył się spotkaniem z wy-
jątkowymi ludźmi przygody. 
Piotr Hercog i Jacek Antczak 
opowiedzieli o współpracy 
przy „Ultrabiografii”. Z Pio-
trem Hercogiem uczestnicy 
„przebiegli” 400 km w Utah, 
„zbiegli” z Mount Everest 
i Kilimandżaro, „podróżo-
wali” przez Bajkał, „eksplo-
rowali” jaskinie i dowiedzieli 
się czym są halucynacje pod-
czas przygodowych rajdów 
na 1100 km. Filmy i zdjęcia 
dodały smaczku tej niesamo-
witej relacji.

Po raz pierwszy przepro-
wadzono relację live z więk-
szości spotkań, co dało moż-
liwość oglądania festiwalu 
odbiorcom w całej Polsce. 
- Możecie państwo odtwo-
rzyć te chwile nawet teraz, 
na fanpejdżach Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury 
i Strzelińskiego Festiwalu 
Literatury na Facebooku – 
zachęca Tomasz Duszyński.

Organizatorami wydarzenia 
były Gmina Strzelin, Strzeliń-
ski Ośrodek Kultury i oczy-
wiście Miejska i Gminna Bi-
blioteka Publiczna. Dzięki tej 
współpracy udało się stwo-
rzyć wyjątkowe wydarzenie, 
z którego możemy być na-
prawdę dumni. - Dziękujemy 
przede wszystkim widzom 
festiwalu za obecność i cie-
płe słowa. Pozostaje nam 
już dziś zaprosić na kolejny 
festiwal w przyszłym roku – 
kończy Duszyński.

RED
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Sześć naszych sołectw do-
starczyło do świątyni swoje 
piękne wieńce dożynkowe. 
Przy ołtarzu stanęły wieńce 
z Bierzyna, Żeleźnika, No-
wolesia, Pławnej, Dankowic 
i Karszowa. W uroczystej 
mszy, podczas której dzię-
kowano za tegoroczne plo-
ny i modlono się w intencji 

 Wieniec przygotowali m.in. mieszkańcy Bierzyna

Uroczystość poprzedziła 
Msza Święta w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Strzelinie. Następnie 
obchody przeniosły się pod 
strzeliński obelisk poświęco-
ny zesłańcom. Zebrani mogli 
wysłuchać hymnu Sybiraków. 
Następnie modlitwę w in-
tencji zmarłych Sybiraków 
na nieludzkiej ziemi zmówił 
kapelan strzelińskich Sybira-
ków ksiądz Stanisław Wło-
darski. Pod obeliskiem stawiły 
się m.in. delegacje Związku 
Sybiraków w Strzelinie, przed-
stawiciele strzelińskiego magi-
stratu, Rady Miejskiej Strzeli-

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk razem z sekretarzem Kazimierzem Nahajło i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Strzelina Ireneuszem Szałajko złożyli kwiaty pod pomnikiem

Przemówienie wygłosił Prezes Związku Sybiraków w Strzelinie Marek 
Charowski

Wiązanki złożyli także dyrektorzy szkół

Kilka sołectw 
przygotowało 
wieńce Dziękowali za plony
Tegoroczne uroczy-
stości dożynkowe, 
z uwagi na pandemię 
koronawirusa, ogra-
niczono do dzięk-
czynnej mszy, która 
odbyła się w nie-
dzielę, 30 sierpnia 
w strzelińskim ko-
ściele pw. Podwyż-
szenia Krzyża św.

wszystkich rolników, uczest-
niczył też poczet sztandarowy 
lokalnych struktur Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz 

przedstawiciele Izb Rolni-
czych. Nie zabrakło również 
reprezentantów lokalnego 
samorządu z burmistrz Do-

rotą Pawnuk na czele, która 
przygotowała dla uczestników 
mszy dożynkowe pieczywo 
(zapakowane małe chlebki). 

Tradycyjny dożynkowy, pięk-
nie wypieczony bochen chleba 
oraz symbolizujące tegorocz-
ne plony wieńce poświęcił ks. 
proboszcz Andrzej Porębny.  

Dodajmy, że starostami 
tegorocznych dożynek byli 
państwo - Tomasz i Maria 
Dziubowie, którzy od 1996 
roku prowadzą gospodar-
stwo rolne w Gościęcicach. 
Obecnie gospodarują na 40 
hektarach i specjalizują się 
w produkcji roślinnej. Upra-
wiają tam przede wszystkim: 
rzepak, pszenicę, jęczmień 
oraz kukurydzę. Pan Tomasz 
udziela się też społecznie 
i stara się wspierać tych, któ-
rzy potrzebują pomocy. Pań-
stwo Dziubowie mają dwójkę 
dzieci - 22 - letnią Katarzynę 
oraz 17 - letniego Andrzeja.

RED

Pamiętali… Modlili się za ofiary SybiruW czwartek, 17 wrze-
śnia pod pomnikiem 
Zesłańców Sybiru 
w Strzelinie odbyły się 
obchody Dnia Sybira-
ka oraz 81. rocznicy 
napaści Związku Ra-
dzieckiego na Polskę.

na, Zarządu Stowarzyszenia 
Huta Pieniacka, Komendy 
Powiatowej Policji w Strze-
linie, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelinie, Zakładu Karnego 
w Strzelinie, Związku Komba-

tantów RP i Były Więźniów 
Politycznych oraz dyrektorzy 
szkół ziemi strzelińskiej. Nie 
zabrakło także uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Strzelinie, która opie-
kuje się związkowym sztanda-

rem. Przemówienie wygłosił 
Prezes Związku Sybiraków 
w Strzelinie Marek Charowski. 
Wspomniał tragiczne koleje 
losu wielu polskich rodzin, 
które padły ofiarą nieludzkich 
wysiedleń i trafiły na Syberię. 

– Łącznie według danych 
NKWD we wszystkich czte-
rech wywózkach zesłano 
ok. 340 tys. osób. Związek 
Sybiraków przedstawia 
dużo wyższe dane. Według 
jego szacunków wywiezio-
nych na Wschód było ok. 
1,3 mln osób – mówił Marek 
Charowski. – (…) Uważa się, 
że w ciągu niespełna dwóch 
lat władzy sowieckiej na zie-
miach zabranych Polsce re-
presjonowano  w różnych 
formach - od rozstrzelania, 
poprzez więzienia, obozy 
i zsyłki, po pracę przymu-
sową - ponad milion osób, 
a więc co dziesiątego oby-
watela Rzeczypospolitej, 
który mieszkał lub znalazł 
się na tym terytorium. Nie 
mniej niż 30 tys. osób zosta-
ło rozstrzelanych, a śmier-
telność wśród deportowa-
nych szacuje się na 10 proc., 
czyli zmarło zapewne 100 
tysięcy osób – dodał. Przypo-
mniał także, że celem sowiec-
kich deportacji była ekstermi-
nacja elit oraz ogółu świadomej 
narodowo polskiej ludności. 
Miały one rozbić społeczną 
strukturę, dostarczając jedno-
cześnie totalitarnemu sowiec-
kiemu imperium siłę roboczą. 
Podczas uroczystości głos za-
brała również burmistrz Strze-
lina Dorota Pawnuk. Szefowa 
gminy Strzelin podziękowała 
wszystkim za obecność, a Sy-
birakom za troskę w kultywo-
waniu pamięci o tragicznych 
wydarzeniach sprzed kilku-
dziesięciu lat życząc im dużo 
zdrowia. Po przemówieniach 
delegacje złożyły pod pomni-
kiem kwiaty i zapaliły znicze.

RED
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Tak ma wyglądać budynek mieszkalny 
przy ul. Glinianej w Strzelinie

W Krajkowie (gmina Żóra-
wina) pojawił się ceniony pra-
codawca z branży logistycznej 
– ID Logistics Polska. Firma 
należy do międzynarodowej 
Grupy ID Logistics, która pro-
wadzi magazyny w 18 krajach 
na świecie. W połowie sierp-
nia br. ID Logistics otworzył 
nowy magazyn i obecnie pro-
wadzi rekrutacje. W magazy-
nie w Krajkowie pracę znajdą 
magazynierzy, operatorzy wóz-
ków widłowych (w tym man 
up), pracownicy administracji 
magazynowej, specjaliści ds. 
wsparcia procesu magazyno-
wego, liderzy oraz kierowcy 
magazynowi.  ID Logistics ofe-
ruje atrakcyjne wynagrodzenie, 
z przejrzystym systemem na-
gród i bogatym pakietem so-
cjalnym. Pracownicy otrzymu-
ją umowę o pracę, bezpłatną 
opiekę medyczną i możliwość 
grupowego ubezpieczenia 
na życie. Prężnie działa Za-
kładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych.  - Szukamy ludzi 
z pasją i otwartych na wy-
zwania, z doświadczeniem 
i tych, którzy dopiero chcą 
zacząć karierę w logistyce. 
Wszystkim zapewniamy 
ciekawą pracę w dyna-
micznej, międzynarodowej  Firma z Krajkowa szuka pracowników

Wracamy do tematu bu-
dowy mieszkań na wynajem 
przy ul. Glinianej w Strze-
linie. Gmina Strzelin przy-
stąpiła już do spółki Dzier-
żoniowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 
która zajmie się budową 
mieszkań. Przekazano spółce 
także działkę. Kilka miesię-
cy temu strzeliński magistrat 
przeprowadził badania an-
kietowe wśród mieszkańców 
miasta i gminy Strzelin. An-
kiety wypełniło 90 potencjal-
nych najemców mieszkań. 
Na ich podstawie ustalono, 
że wybudowanych zostanie 
27 lokali mieszkalnych o po-
wierzchni od 31m2 do 64 
m2. Przypomnijmy, że będą 

Zatrudnią 500 osób w Krajkowie
firmie, z różnymi możli-
wościami rozwoju i zdoby-
cia nowych umiejętności. 
Praca w logistyce jest na-
prawdę ciekawa, dlatego 
zachęcamy do przysyłania 
CV – zaprasza Małgorzata 
Hornig, dyrektor HR w ID 
Logistics Polska.  Aby uzy-
skać dodatkowe informacje 
na temat rekrutacji należy 
skontaktować się z  Beatą 
Rochowiak, tel. 517 787 843, 
e-mail: brochowiak@id-logi-
stics.com. CV można prze-
syłać bezpośrednio poprzez 
stronę ID Logistics:  www.
id-logistics.com/pl/kariera/. 

ID Logistics Polska jest czę-
ścią międzynarodowej Gru-
py ID Logistics i wiodącym 
operatorem specjalizującym 
się w dedykowanej logistyce 
kontraktowej dla tradycyjnych 
i specjalistycznych sieci handlo-
wych, branży odzieżowej, ko-
smetycznej, dóbr luksusowych, 
FMCG i e-commerce. ID Lo-
gistics zarządza 11 magazynami 
o łącznej powierzchni ok. 330 
tys. mkw., posiada też 2 oddzia-
ły transportowe. Obecnie firma 
zatrudnia około 2 500 osób. 
Jej siedziba główna mieści się 
w Katowicach.

RED

W firmie ID Logistics Polska w Krajkowie pracę znajdą magazynierzy, operatorzy wózków wi-
dłowych, pracownicy administracji magazynowej, specjaliści ds. wsparcia procesu magazy-
nowego, liderzy oraz kierowcy magazynowi.

Lokale będą 
miały powierzchnie 
od 31 m2 do 64 m2 Powstaną mieszkania „pod klucz”
Budowa mieszkań 
w ramach Towarzy-
stwa Budownictwa 
Społecznego ma 
ruszyć w przyszłym 
roku a zakończyć 
się w drugiej poło-
wie 2022 r. Miesz-
kania będą miały 
powierzchnię od 31 
do 64 m2.   

to mieszkania kompletnie 
wykończone i wyposażone 
w standardzie „pod klucz”. 
Każde posiadać będzie indy-
widualny system grzewczy, 
umożliwiający optymalizację 
zużycia ciepła. Mieszkania 
na parterze posiadać będą 
indywidualnie wygrodzo-
ne ogródki przydomowe. 
Na działce znajdzie się też 
miejsce na parking z miej-
scami postojowymi (tyle ile 
mieszkań). Według harmo-
nogramu w grudniu bie-
żącego roku zakończy się 
opracowywanie projektu bu-

dowlanego. Spółka ma wy-
łonić wykonawcę robót w lu-
tym przyszłego roku, a prace 
przy budowie mieszkań mają 
zakończyć się w drugiej poło-
wie 2022 r. 

Przypomnijmy, że miesz-
kania na wynajem w syste-
mie TBS to oferta dla rodzin 
o średnich dochodach, które 
przekraczają limit dochodów 
uprawniający do ubiegania 
się o lokal komunalny lecz 
jednocześnie nie posiadają 
zdolności kredytowej lub nie 
zamierzają wiązać się wielo-

letnim kredytem dla zdobycia 
własnego lokum. Aby wejść 
w posiadanie mieszkania 
w systemie TBS wystarczy 
wpłata zwrotnej partycypacji 
na poziomie 10-20 % warto-
ści mieszkania, która zwraca-
na jest przez TBS po walo-
ryzacji w chwili zakończenia 
umowy najmu i opuszczeniu 
lokalu przez najemcę.

W zakres oferty DTBS 
wchodzi również program 
dopłat do czynszu z Fundu-
szu Dopłat realizowanych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego we współpracy 

z gminą. Jego celem jest po-
prawa dostępności mieszkań 
dla osób o dochodach utrud-
niających samodzielne zaspo-
kajanie potrzeb mieszkanio-
wych. W pierwszej kolejności 
dopłaty do czynszu skierowa-
ne będą do osób o niskich do-
chodach oraz do rodzin wie-
lodzietnych. System dopłat 
do czynszu planowany jest 
w okresie pierwszych 15 lat 
wynajmu mieszkania, a jego 
wysokość będzie uzależniona 
od kryterium dochodowego 
w rodzinie i powierzchni zaj-
mowanego lokalu.

Przewidywany czynsz 
w projektowanym budynku 
szacowany jest na poziomie 
12,90 zł/m2 . Do tego pobie-
rane będą opłaty za wywóz 
odpadów i zaliczki na rozli-
czenie wody i odprowadze-
nia ścieków. Ciepło i energia 
elektryczna rozliczane będą 
indywidualnie z dostawcami 
poszczególnych mediów

Rzeczywista wysokość 
czynszu będzie znana po wy-
borze wykonawcy i będzie 
uzależniona od kosztów re-
alizacji całej inwestycji.

RED
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Rada Miejska Strzelina uchwaliła 
nadanie dla Pani tytułu „Zasłużo-
ny dla Gminy Strzelin”. Czy to dla 
Pani zaskoczenie?

- Jest to dla mnie naprawdę duże 
wyróżnienie. Jestem mile zaskoczona, 
że postanowiono mnie uhonorować 
w taki sposób. Wiem, że wnioskowa-
ło o to Stowarzyszenie LZS „Feniks” 
Pławna, za co serdecznie dziękuję. 

We wniosku wskazano bardzo 
dużo Pani zasług. O tym, że dzia-
łała Pani sporo na rzecz gminy 
Strzelin świadczyć może choćby 
fakt, że sprawowała Pani przez pół 
wieku funkcję sołtysa…

- Tak. Sołtysowanie mam we krwi, 
gdyż mój tato też pełnił tę funkcję. 
Zostałam wybrana sołtysem Pławnej 
w 1969 r. Miałam wtedy 24 lata i wybór 
był dość kontrowersyjny. Jak się okazało, 
byłam wtedy pierwszą kobietą w Polsce, 
która sprawowała tę funkcję. 

Początki były trudne?
- Tak. Pracowało się ciężko. Sołtys 

w tamtym czasie miał dużo więcej obo-
wiązków niż obecnie. Praca była dużo 
trudniejsza. Sołtys zajmował się wszyst-
kim. Rozdawał np. kartki żywnościowe. 
Zajmował się również kontraktacją pło-
dów rolnych (buraki, pszenica, rzepak) 
i zwierząt, ubezpieczeniami, wystawiał 
także atesty i pobierał podatki. Sołtys 
był pośrednikiem między mieszkańcami 
a gromadzką radą narodową, a później 
gminą. Nigdy nie narzekałam na współ-
pracę, która układała się dobrze. 

Jaką rzecz uważa Pani za swój 
największy sukces?

- Bardzo ważnym zadaniem, które 
udało się zrealizować było doprowa-
dzenie w latach osiemdziesiątych wody 
do Pławnej, Trześni i Brożca. Udało mi 
się wtedy pozyskać środki w urzędzie 
wojewódzkim. Kolejną rzeczą, która 
przychodzi mi na myśl, jest poszerze-
nie granic miasta o Osiedle Na Skarpie. 
W ciągu dwóch tygodni doprowadziłam 
do przyłączenia tego terenu, co było 
niełatwym zadaniem. Pomogłam rów-
nież przy budowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie. Dzięki mojej inicja-
tywie udało się zaangażować do bu-
dowy żołnierzy z jednostki wojskowej 
w Brzegu. Z wielu inicjatyw jestem 
bardzo zadowolona, ale żeby wszyst-
kie wymienić to nie starczyłoby miejsca 
w gazecie. 

Nie sposób nie wspomnieć o Pani 
działalności charytatywnej…

Wanda Łużna

„To dla mnie naprawdę duże wyróżnienie” Pierwsza kobieta 
sołtys w Polsce

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
Strzelina uhonorowana zostanie miesz-
kanka gminy Strzelin Wanda Łużna. 
Rozmawialiśmy z nią nie tylko o tytule 
„Zasłużony dla Gminy Strzelin”, ale także 
sukcesach w działalności społecznej. 

- W 2011 r. razem z Stefanem Pru-
szyńskim, Leonardem Lisem i Ireną Gil 
założyliśmy Stowarzyszenie Hospicjum 
Domowego „Nadzieja”. Od począt-
ku działalności w akcji „Pola Nadziei” 
pozyskujemy środki na zakup sprzętu 
niezbędnego podopiecznym naszego 
hospicjum. Celem stowarzyszenia jest 
wspieranie osób chorych, samotnych 
i wymagających pomocy medycznej 
w warunkach domowych. Obecnie po-
siadamy sprzęt o wartości ok. 700 tys. 
zł, w tym są m.in. specjalistyczne łóż-
ka czy koncentratory tlenu. Zachęcam 
do wspierania stowarzyszenia, gdyż 
utrzymujemy się wyłącznie z datków 
pozyskiwanych od ludzi. 

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

1 września w Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, 
który będzie prowadzony do 30 listopada 2020 r. 

Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących 

i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu tele-
fonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy mogą udzielić informacji o swoich gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej 

aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl.
• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 

(koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie 

skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym.
• Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim 

w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
- Prosimy o życzliwe przyjęcie rachmistrzów. Serdecznie dziękujemy 

za udział w spisie, za przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tak 
ważnego dla polskiego rolnictwa badania. Dla rolników nie posiadają-
cych dostępu do Internetu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Strzeli-
nie (parter, pok. 16) zapewniliśmy bezpłatny dostęp do stanowiska kom-
puterowego – informuje Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego są dostępne 
na stronie: www.spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Strzeli-
nie (UMiG w Strzelinie, tel. 71/3921971 wew. 142, 143).

Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, na podstawie których prowa-
dzone są m.in. analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 10 
lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decy-
zji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej 
i społecznej wsi. Tym samym ważne są też dla każdego rolnika.

Warto podkreślić, że całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie 
zapewnia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spi-
su chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie 
do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie 
będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

RED
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Zostałeś dyrektorem Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Strzelinie. Część osób 
może znać Cię jako autora książek. Opowiedz 
jednak o swojej drodze zawodowej...

- Ukończyłem historię na Uniwersytecie Wrocław-
skim, a także studia podyplomowe Dziennikarstwa 
i Zarządzania Informacją oraz kolejne z Zarządza-
nia Kulturą. Przez wiele lat pracowałem w stacjach 
radiowych: ogólnopolskiej stacji RMF FM i lokal-
nych stacjach Radio Aplauz i RMF MAXXX. Byłem 
reporterem, szefem marketingu i promocji, produ-
centem programowym. Realizowałem się w wielu 
działaniach jako promotor kultury, zarządzając gru-
pami pracowników i współpracowników. 

Współorganizowałem koncerty muzyczne, wysta-
wy, programy literackie i festiwale filmowe.

Przez ostatnie dziesięć lat realizowałem w całej 
Polsce własne projekty związane z działalnością 
kulturalną, jako popularyzator kultury, pisarz i wy-
dawca, współpracując z bibliotekami, domami i cen-
trami kultury.

Czy objęcie funkcji dyrektora jest dla Ciebie sporym 
wyzwaniem?

- To kolejne, nowe wyzwanie, z którego bardzo się cieszę. 
W ostatnich latach starałem się realizować jak najwięcej pro-
jektów w moim rodzinnym mieście. Zainteresowanie regio-
nem przełożyło się na kilka publikacji książkowych, dzięki 
którym mieszkańcy naszego miasta mogą poznawać historię 
Strzelina i powiatu. Biorę udział w darmowych prelekcjach dla 
szkół, staram się realizować spacery po mieście, w których po-
pularyzuję historię i legendy związane z rodzinnym miastem. 
Strzeliński Festiwal Literatury, którego 3. edycja odbyła się 11 
i 12 września, to kolejny etap realizacji związanych ze Strzeli-
nem. Objęcie funkcji dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej odbieram jako naturalną konsekwencję tych dzia-
łań, kolejny etap pracy na rzecz miasta i mieszkańców. To wy-
raz coraz mocniejszego i śmielszego zaangażowania się w kul-
turalne oblicze Strzelina, na które chciałbym mieć wpływ. Nie 
ukrywam, że cieszę się, iż mogę realizować się w tym, co lubię.

Jakie cele stawiasz sobie jako dyrektor tej jednostki? 
- Stoimy wraz z zespołem przed wieloma wyzwaniami, któ-

re warunkowane są obecną sytuacją epidemiologiczną w Pol-
sce, trudnościami, które dotykają wielu bliskich nam spraw. 
Wierzę, że posiadam umiejętności, które pomogą zespołowi 
biblioteki zrealizować zadania, które sobie nakreśliliśmy. Chce-
my uczestniczyć w życiu Strzelina, ożywić działalność biblio-
teki, wykorzystać kreatywne sposoby dotarcia do czytelników 
i mieszkańców. Wykorzystując to, co udało się wnieść do życia 
biblioteki mojej poprzedniczce, dyrektor Marii Tyws, chciał-
bym kolejnymi działaniami otwierać się na nowe realizacje, 
niekoniecznie przywiązujące nas do czterech ścian budynku 
przy ulicy Grahama Bella 3a.

Będziemy starali się rozszerzyć ofertę biblioteki, tak tę któ-
rą zapewniamy na miejscu w wypożyczalni zapraszając pisa-
rzy, redaktorów i ilustratorów, dbając o nowości czytelnicze, 
jak i tę którą planujemy zapewnić poza gmachem biblioteki. 
Liczę na współpracę z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną 
czy Strzelińskim Ośrodkiem Kultury. Wspólne działania i do-
świadczenie mogą zaowocować wieloma wartościowymi pro-
jektami.

 
Czy planujesz zmiany w funkcjonowaniu biblioteki?
- Zmieniają się czasy, zmienia się czytelnik. To nie jest tak, 

że czytelnictwo w Polsce jest na tragicznym poziomie. Czyta-

Tomasz Duszyński

„Zmieniają się czasy, 
zmienia się czytelnik” Stoją przed wieloma 

wyzwaniami 
Pisarz i dziennikarz 
Tomasz Duszyński został nowym dyrektorem Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki w Strzelinie. Jednym z jego założeń jest 
ożywienie jednostki wykorzystując kreatywne sposoby dotarcia 
do czytelników i mieszkańców. Jakie zmiany planuje?

my, choć teraz często w innej formie. Najczęściej naszym kon-
taktem ze słowem pisanym jest smartfon i wyszukana w Inter-
necie strona z wiadomościami, także Facebook czy Instagram. 
Musimy otworzyć się na ten nowy dialog. Tu także szukać 
form realizacji celów. Wypróbujemy kilka dróg, które mogą 
zapewnić nam szersze dotarcie z ofertą biblioteki do miesz-
kańców. Zapewne śmielej wykorzystywać będziemy tak zwane 
nowe media. Przedstawimy zróżnicowaną ofertę, która za-
pewni odbiorcom kontakt z literaturą. Planujemy także wiele 
atrakcyjnych form dla młodego czytelnika. Chcemy mu poka-
zać, że literatura może być atrakcyjna i nie musi się kojarzyć 
jedynie z obowiązkową lekturą szkolną. Uważam, 
że od nas dorosłych zależy czy dzieci w przyszłości 
będą czytać książki.

Wspominałeś o wyzwaniach przed jakimi stoi 
biblioteka. Jakie to zadania?

- Wraz z zespołem dostosowujemy się do nowej 
sytuacji pandemicznej. Brakuje nam spotkań z czytel-
nikami, warsztatów dla dzieci, w których moglibyśmy 
mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Wciąż 
wielu czytelników ogranicza wizyty w urzędach, a na-
wet bibliotece obawiając się o swoje zdrowie. Staramy 
się zapewnić bezpieczeństwo i komfort odwiedzają-
cym nas osobom, dostosowując obiekt do wytycz-
nych Ministerstwa Zdrowia. Dajemy możliwość wej-
ścia między półki, chociaż wpuszczamy czytelników 
do wypożyczalni pojedynczo. Przypominam jednak 
i zachęcam do najprostszej formy wypożyczania. 
W naszej bibliotece można zamówić książki interne-
towo, telefonicznie lub emailem (bpdorosli@strze-
lin.pl, bpdzieci@strzelin.pl). Nasz zespół zrealizuje 
zamówienie, a książka będzie czekała na czytelnika 
gotowa do odbioru. W ten sposób wciąż będziecie 
mogli państwo cieszyć się nowościami z naszej ofer-
ty. Zaczynamy intensywnie wdrażać w życie pierwsze 
działania. Zaczęliśmy od Narodowego Czytania. Spo-
tkanie odbyło się 5 września w bibliotece z czytelni-
kami, ale zrealizowaliśmy także nasz autorski projekt. 
Poprosiliśmy znanych pisarzy o nagranie dla nas frag-
mentów „Balladyny”. Odpowiedzieli na nasz apel 
bardzo pozytywnie i nagrali u siebie w domach krót-
kie materiały video. Do projektu zaprosiliśmy także 
czytelników biblioteki i mieszkańców Strzelina i oko-

lic. Z tych nagranych materiałów zmontowaliśmy nasz własny 
film.11 i 12 września odbył się 3. Strzeliński Festiwal Litera-
tury. Bogaty program był atrakcją dla mieszkańców. Na zbli-
żające się dni Strzelina przygotowujemy konkurs plastyczny, 
planujemy także dwa spacery szlakiem dawnego miasta i jego 
legend. W holu biblioteki pojawi się niedługo pierwsza z wy-
staw pt. Inne Światy, w której będzie można zobaczyć grafiki 
Jakuba Różalskiego i przeczytać fragmenty opowiadań inspi-
rowanych tymi dziełami, między innymi Remigiusza Mroza, 
Łukasza Orbitowskiego czy Jacka Dukaja. Zaczynamy bardzo 
intensywnie.

Czy objęcie tej funkcji będzie miało wpływ na pisanie 
kolejnych książek? Znajdziesz na to czas? 

- To pytanie zadaje mi wiele osób. Zwłaszcza czytelnicy oba-
wiający się, że zarządzanie biblioteką pochłonie mnie tak mocno, 
że nie będę miał czasu na pisanie kolejnych powieści. Mam „złą” 
wiadomość… Nie dam wam od siebie odpocząć. Od wielu lat 
łączę moje intensywne życie zawodowe z pisaniem i życiem ro-
dzinnym. Nie sprawia mi to problemów, a daje dużo satysfakcji.

Rozmawiał
Jakub Olejnik
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Ośrodek Wypoczynkowy 
„Nad Stawami” po wznowie-
niu działalności w maju było 
twarty przez całe wakacje. 
Z uwagi na pandemię na pla-
ży obowiązywał limit do 1500 
osób. Ośrodek cieszył się 
sporym zainteresowaniem, 
szczególnie na weekendy, 
gdzie często plażowała i ką-
pała się maksymalna ilość 
osób. Odwiedzający mogli 
skorzystać z kąpieliska strze-
żonego, na którym bezpie-
czeństwa pilnowało trzech 
ratowników (jeden dodatko-
wo w strefie wypożyczalni 
sprzętu wodnego w week-
end). Dodatkowo mogli sko-
rzystać z wielu atrakcji takich 
jak: brodzik dla dzieci, plac 
zabaw, trzy boiska do siat-
kówki plażowej, rowery 
wodne, kajaki, rowery stacjo-
narne, dmuchany zamek, za-
jęcia z animatorem dla dzieci,  

Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami działał przez całe wakacje

Było dramatycznie, reali-
stycznie i fantastycznie zara-
zem! Jak to na „Balladynę” 
przystało. W sobotę, 5 wrze-
śnia miała miejsce kolejna 
odsłona Narodowego Czy-
tania pod patronatem pary 
prezydenckiej. W godzinach 
11:00-13:00 strzelińską bi-
bliotekę odwiedzali licznie 
kolejni goście. Dołączali 
do czytania na żywo drama-
tu Juliusza Słowackiego pt. 
„Balladyna”. - Odkryliśmy 
nowe talenty lektorskie, 
rozdaliśmy egzemplarze 
„Balladyny”, przepro-
wadziliśmy ciekawe roz-
mowy – streszcza dyrektor 
Miejskiej i Gminnej Biblio-

W strzelińskiej bibliotece odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania

Nowy plac zabaw 
na Osiedlu Na Skarpie

Trwają procedury odbioru placu zabaw na Osiedlu Na Skar-
pie, który jest wykonywany przez firmę GREITON Natalii 
Nowak z Nysy. Inwestycja jest realizowana w ramach Strze-
lińskiego Budżetu Obywatelskiego. Plac zabaw wyposażono 
w  różne urządzenia zabawowe np. „pająk”, „koparka”, „tyrol-
ka” czy „mostek”. Nie zabrakło także huśtawek, trampolin czy 
piaskownicy. Nawierzchnia placu jest żwirowo-piaskowa, dzię-
ki czemu dzieci będą mogły bawić się bezpiecznie.  Na pla-
cu zabaw zamontowano także ławki, kosze na śmieci i stojak 
na rowery. Cały teren został ogrodzony, a do wejścia prowadzi 
chodnik. Wartość zadania to 218 940,00 zł brutto. 

RED

Plac zabaw na Osiedlu na Skarpie posiada sporo urządzeń

Narodowe Czytanie w strzelińskiej 
bibliotece

teki Publicznej w Strzelinie 
Tomasz Duszyński. Była 
to też okazja do zaprezen-
towania niezwykłego pro-

jektu strzelińskiej biblioteki. 
Przez kilka dni zaproszeni 
pisarze nagrywali w swoich 
domach fragmenty utworu. 

Wybrane fragmenty czytali 
też mieszkańcy Strzelina. 
Dzięki temu zmontowa-
no film prezentujący każdy 

z pięciu aktów „Balladyny”. 
W projekcie wzięli udział 
pisarze: Graham Masterton, 
Łukasz Orbitowski, Prze-

mysław Semczuk, Krzysz-
tof  Skiba, Ałbena Grabow-
ska, Marta Kisiel-Małecka, 
Mirka Szychowiak i Tomasz 
Duszyński. Do projektu 
dołączyła burmistrz Strze-
lina Dorota Pawnuk i liczni 
mieszkańcy naszego miasta. 
- Cieszymy się, że czytel-
nicy zareagowali na nasz 
pomysł tak entuzjastycz-
nie. Całe rodziny nagry-
wały fragmenty „Balla-
dyny” w swoich domach 
– mówi Duszyński. Wszyst-
kie pięć aktów można obej-
rzeć na stronie internetowej 
biblioteki, a także na fanpej-
dżu, na Facebooku.

RED

Tłumnie, ale bezpiecznie… Z podsumowania sezonu letniego Strzelińskiego Centrum 
Sportowo-Edukacyjnego wynika, że Ośrodek Wypoczynkowy 

„Nad Stawami” w Białym Kościele cieszył się sporym zainteresowaniem.  

gastronomia, wędkowanie. 
Z danych Strzelińskiego Cen-
trum Sportowo-Edukacyjne-
go wynika, że największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
rowery wodne, stacjonarne 
i kajaki. Ośrodek w Białym 
Kościele ma również dobrze 
wyposażoną bazę noclegową. 
Na wczasowiczów czekały 
22 nowe domki letniskowe, 
każdy z nich wyposażony 
w łazienkę i aneks kuchenny. 
Zainteresowanie wynajęciem 
domków było bardzo duże 
w czasie wakacji. W lipcu 
obłożenie było na pozio-
mie 83%, zaś w sierpniu 
ponad 84%. Należy podkre-
ślić, że w czasie pandemii 
w ośrodku obowiązują naj-
wyższe zasady bezpieczeń-
stwa i reżimu sanitarnego. 
Domki po każdym kliencie 
są dezynfekowane wszystkimi 
autoryzowanymi i dopusz-

czonymi środkami dezynfek-
cyjnymi - działając przy tym 
wirusobójczo na odkażane 
powierzchnie. W domkach 
oraz pomieszczeniach sa-
nitarno-higienicznych roz-
mieszczane są dozowniki  
z płynem do dezynfekcji rąk 
oraz udostępniane instrukcje 
dot. mycia rąk, zdejmowa-
nia  i zakładania rękawiczek, 
zdejmowania i zakładania 
maseczki, a przy dozowni-
kach - instrukcji prawidło-
wej dezynfekcji rąk. Obecnie 
ośrodek funkcjonuje w se-
zonie średnim, który trwa 
od września do końca paź-
dziernika. Zmieniły się ceny 
wynajęcia domków (szcze-
góły można znaleźć na stro-
nie www.owbialykosciol.pl), 
nie działa strzeżone kąpieli-
sko oraz brodzik dla dzieci. 
Istnieje możliwość wejścia 
na teren ośrodka przez 7 

dni w tygodniu w godzinach 
10:00-18:00. Wejście ulgowe 
kosztuje 3 zł, normalne 5 
zł. Dostępny jest plac zabaw 

oraz boiska do siatkówki pla-
żowej. Przez wrzesień w piąt-
ki od godziny 14:00 do 18:00 
oraz w weekendy od 10:00 

do 18:00 funkcjonuje wypo-
życzalnia sprzętu wodnego 
pod nadzorem ratownika. 

RED
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Martyna Kuriata to dwu-
nastoletnia uczennica Pu-
blicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Strzelinie. 
Od kilku lat maluje obra-
zy. – Mój pierwszy obraz 
wyszedł przypadkiem 
– zaczyna Martyna Kuria-
ta. - Razem z siostrą Mar-
tą spędzaliśmy wakacje 
u babci. Z nudów posta-
nowiłyśmy coś namalo-
wać. Wylałam kilkana-
ście farbek plakatowych 
na jedną kartkę i za-
częłam je rozmazywać. 
To była abstrakcja, ale jak 

Bogusław Szychowiak opowiedział o obrazach Martyny KuriatyNa wernisaż przyszło sporo osób, wśród których byli m.in nauczyciele i koledzy młodej artystki

W ramach projektu przy naszym SOK-u, 6 września zorganizowano piknik historyczny, nawiązujący 
do okresu międzywojnia.  Można tam było zobaczyć m.in. niezwykle interesującą ekspozycję sprzętu 
wojskowego z epo-
ki, musztrę oddziału 
rekonstruującego, 
wybraną formację 
wojskową, stanowi-
sko ciężkiego kara-
binu maszynowego, 
lekcję żywej historii oraz pokazy i warsztaty tańców epoki między-
wojnia. Uczestnicy pikniku mogli też zobaczyć punkt rekrutacyj-
ny dla ochotników w wojnie polsko-sowieckiej, sprawdzić celność 
na strzelnicy z bronią pneumatyczną, wziąć udział w grach i za-
bawach oraz ułożyć historyczne puzzle.  Przygotowano również 
niepodległościową grę terenową. Duże zainteresowanie wzbu-
dziła wystawa sprzętu wojskowego z epoki – broni palnej, białej 
i wojskowego oporządzenia a także zajęcia na strzelnicy. 

***
Ten bardzo ciekawy i innowacyjny projekt był realizowany 

we współpracy z koalicjantami: Publiczną Szkołą Podstawową 
nr 5 w Strzelinie oraz Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wie-
ku w Strzelinie. Dodajmy, że wykonawcą pikniku historycznego 
była warszawska Agencja Artystyczna Amatum, a wszyscy pra-
cownicy agencji byli ubrani w stroje i umundurowanie z epoki. 
Jeden z nich był łudząco podobny do Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

***
Celem projektu było kultywowanie tradycji niepodległościo-

wych oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, pod-
niesienie poziomu wiedzy historycznej związanej z wydarzenia-
mi 1920 roku, a także integracja lokalnej społeczności. Warto 
podkreślić, że na realizację przedsięwzięcia pozyskano z budże-
tu państwa  dotację w wysokości 14.500 zł.

RED

W ramach pikniku przygotowano ciekawe stoiska tematyczne

 Jedną z piknikowych atrakcji była wystawa sprzętu wojskowego i uzbrojenia

Talent dwunastoletniej uczennicy „Piątki”

Młoda, zdolna
Utalentowana 12-letnia Martyna Kuriata maluje obrazy, które robią wrażenie. 

Jej prace można podziwiać w holu Strzelińskiego Ośrodka Kultury. 
pokazałam mamie to bar-
dzo jej się to spodobało – 
dodaje. Mama dziewczynki, 
Izabela, zaczęła zachęcać 
córkę do stworzenia kolej-
nych prac. Rodzice zauważy-
li, że ich pociecha ma talent. 
Dzisiaj młoda artystka ma 

na koncie ponad 30 obrazów 
na płótnie. – Maluję głów-
nie farbami akrylowymi 
lub plakatowymi. Pomysły 
na obrazy czasami mi się 
śnią, a niekiedy przycho-
dzą na myśl jak popatrzę 
na jakąś rzecz lub przed-

miot – podkreśla. Na razie 
młoda artystka nie wie czy 
będzie zajmowała się sztuką 
w przyszłości. – Czas po-
każe – ucina. Warto dodać, 
że Martyna jest wszechstron-
nie uzdolniona. Z powodze-
niem bierze udział w róż-

nych konkursach, zwłaszcza 
historycznych, zajmując wy-
sokie miejsca. 

W poniedziałek, 31 sierp-
nia w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury odbył się wernisaż 
obrazów Martyny Kuriaty 
pn. „Młoda, zdolna”. Wy-

stawę otworzyli dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury Dariusz Stępień 
oraz Mirka i Bogusław 
Szychowiakowie. Na wer-
nisaż przybyło sporo osób, 
wśród których byli m.in. na-
uczyciele i dyrekcja szkoły, 
do której uczęszcza Martyna 
oraz jej koledzy i koleżanki. 
Artystka została uhonoro-
wana bukietami kwiatów 
i słodkimi upominkami. 
Jej prace można podziwiać 
w holu ośrodka. Zachęcamy 
do zapoznania się z dzieła-
mi młodej artystki. 

Jakub Olejnik

Piknik z dofinansowaniem

Historyczna atrakcja
Strzeliński Ośrodek Kultury wziął udział w  projekcie pn. „Niezłomni 
1920”, finansowanym ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022. To przedsięwzięcie zrealizowano  dzięki Pro-
gramowi Dotacyjnemu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”.
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W niedzielę, 30 sierpnia 
w Parku Miejskim w Strzelinie 
odbył się event charytatyw-
ny pn. „Życie warte miliony” 
na rzecz Julii Kuczały. Osiem-
nastoletnia dziewczyna zmaga 
się ze złośliwym nowotwo-
rem mózgu. Koszty leczenia 
w Stanach Zjednoczonych 
początkowo opiewały na 3,5 
mln złotych, jednak po do-
kładnym kosztorysie kwota 
wzrosła o kilka milionów zło-
tych. Organizatorami wydarze-
nia byli firma Iungo z Górca 
oraz Stowarzyszenie „Gramy 
o życie”.  – Głównym zało-
żeniem imprezy był aspekt 
aktywności fizycznej. Każdy 
mógł pomóc na różne spo-
soby, np. poprzez bieg, jaz-
dę na rowerze, pływanie czy 
nordic walking. Za każdy 
przebyty kilometr  (pływa-
nie – 50 zł; bieganie, nordic 
wal king – 5 zł; rower, rolki, 
hulajnoga – 1 zł) na konto 
Julki trafiała wypracowana 

Chętni mogli kupić m.in ciasto. Dochód ze sprzedaży zasilał konto JulkiNajmłodsi uczestnicy mogli liczyć na dodatkowe atrakcje, m.in. przejażdżkę konną

Klub Training Plan By Luke specjalizuje się w treningach grupowym 
i personalnych. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście 

i rozpisanie ćwiczeń pod swoje potrzeby.

Łukasz Bernat jest trenerem osobistym o wieloletnim stażu. To certyfikowany trener personalny 
z uprawnieniami Reps Polska, absolwent ProFi Fitness School. Specjalizuje się w treningu siłowym 
oraz metodyce treningu HardStyle Kettlebell. Od dwóch lat prowadzi klub o nazwie Training Plan 
By Luke. Siedziba mieści się w strzelińskim Rynku. – Specjalizujemy się w treningach grupo-
wych i personalnych – zaczyna Łukasz Bernat. – Prowadzimy treningi obwodowe, full body 
workout (zajęcia, które mają za zadanie zaangażować do pracy całe ciało), tabatę, Indoor 
walking, czyli trening oparty na chodzeniu, zajęcia fitness i wiele innych form – wymienia. 
Zajęcia prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy. Klub współpracuje także z dietetykami i fizjote-
rapeutami.  – Podczas treningów personalnych opracowujemy indywidualnie plan pracy 
z klientem, w zależności od jego potrzeb – zaznacza. – Na początku wykonujemy wywiad 
diagnostyczny, który pozwala nam na rozpisanie indywidualnego planu treningowego. Za-
dajemy także tzw. Home work, czyli zadania do wykonania w domu. Z klientami na bie-
żąco monitorujemy efekty pracy – dodaje. Do klubu mogą zapisać się zarówno osoby, które 
dopiero mają zamiar rozpocząć treningi, jak również zawodowi sportowcy. Koszty są uzależnione 
od wybrania formy treningów. Za zajęcia grupowe klienci zapłacą za miesięczny karnet od 110 zł 
do 150 zł, natomiast treningi personalne wyceniane są indywidualnie. – Zapraszamy do współpra-
cy i  skorzystania z naszej oferty – zachęca Łukasz Bernat. 

Jakub Olejnik Treningi prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy

Trening 
i indywidualne 

podejście 

Event na szczytny cel 

Życie warte milionyPonad 70 tysięcy 
złotych zebrano 
w ramach eventu 
charytatywnego dla 
Julki Kuczały, która 
choruje na złośliwy 
nowotwór mózgu. 

kwota – mówi Łukasz Krzysz-
tofczyk ze Stowarzyszenia 
„Gramy o życie”. Wśród osób, 
które w ten sposób wsparły 
zbiórkę znalazł się m.in. Kry-
stian Bubula, który przebiegł 
dystans maratoński (42,2 
km) wokół parku miejskiego 
w Strzelinie. Nie był to jedy-
ny spory wyczyn tego dnia. 
Dwójka śmiałków (Grzesiek 
Iwan i Kacper Specylak) prze-
szła pieszo z Oławy do Strze-

lina, pokonując ponad 20 km. 
Słowa uznania należą się także 
członkom Akademii Pływac-
kiej Butterfly, którzy przepły-
nęli dystans blisko 70 km. Pod-
czas imprezy na uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji. Bo-
gato zaopatrzone były stoiska 
gastronomiczne. Chętni mogli 
zjeść m.in. ciasta, lody, burgery, 
grochówkę, kiełbasę z grilla, 
gotowaną kukurydzę, popcorn, 
frytki.  Cały dochód ze sprze-

daży tego dnia zasilał konto 
Julii. W programie nie zabra-
kło również występów sce-
nicznych. Zaprezentowali się 
m.in.  Jacek Kramarz, Michał 
de Haan, Luiza Krzysztofczyk, 
Krzysztof  Wyka, Lena Wla-
złowska. Pokaz Beat boxu za-
prezentował Michał Orłowski. 
Pomiędzy występami odbywa-
ły się licytacje fantów. Można 
było zdobyć sporo voucherów, 
m.in. do salonów kosmetycz-

nych, na sesję zdjęciową, ho-
telów czy do studia tatuażu. 
Licytacje cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Niektóre 
fanty udało się sprzedać po-
wyżej 1000 zł. W sumie pod-
czas imprezy udało się zebrać 
ponad 33 tys. zł. Na koncie 
podopiecznej Stowarzysze-
nia „Gramy o życie” jest już 
ponad 70 tys. zł. Julia należy 
również do innych organiza-
cji zajmujących się pomocą. 

Łącznie na jej leczenie udało 
się już zebrać ponad 7 mln zł.

Cały czas można wesprzeć 
Julię Kuczałę. Jedną z form 
jest wpłata pieniędzy na sub-
konto Stowarzyszenia „Gra-
my o życie” - 26 9588 0004 
0000 6044 2000 0100. Inną 
możliwością jest pomoc po-
przez portal www.siepomaga.
pl/julia-kuczala. 

Jakub Olejnik
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W pierwszy weekend wrze-
śnia odbyła się piąta edy-
cja gry terenowej „Strzelin 
Express”. Jej organizatorem 
jest Stowarzyszenie „Gramy 
o życie”. Akcja ma charakter 
charytatywny. Zabawa wzo-
rowana jest na programie 
rozrywkowym nadawanym 
przez TVN „Azja Express”. 
W piątej edycji organizatorzy 
wprowadzili pewne zmia-
ny. Do tej pory do zabawy 
zgłaszały się pary. Tym ra-
zem startowano pojedynczo. 
Pierwsze zadanie zawodnicy 
wykonywali jeszcze przed 
głównym startem. Uczestni-
cy musieli dostarczyć na kon-
ferencje  jak najwięcej fantów, 
które wystawiane są póź-
niej na facebookowe licyta-
cje Stowarzyszenia „Gramy 
o życie”. Zwycięzca, Jakub 
Przyłucki otrzymał w zamian 
biały immunitet. Na star-
cie zawodnicy pojawili się 
w składzie: Dorota i Patry-
cja Rzeźniczek, Jakub 
Przyłucki, Natalia Wil-
kosz, Robert Kumasz-
ka i Michał Mucha. 
Organizatorzy przy-
gotowali kilkanaście 
stacji zlokalizowanych 
w Strzelinie i poza 
miastem. Uczestnicy 
wykonywali na nich 
różne zadania spraw-
nościowe i umysłowe. 
Wyścig rozpoczął się 
od zadania o nazwie 

Zawodnicy musieli rozszyfrować zakodowane stacje, do których mieli dotrzeć

Organizator przygotował kilkanaście różnych konkurencji

W wyścigu wystartowało sześć osób

Napisanie w kilku językach zwrotu „Gramy o życie” sprawiło uczestnikom sporo 
trudności

Akcja miała charakter charytatywny a uczestnicy 
do puszek zbierali pieniądze

 Jedno z zadań polegało na znalezieniu par butów

Czekały na nich zadania logiczne i sprawnościowe

Rywalizacja i cel charytatywny 
Dwa dni zmagań i kilkanaście zadań do wykonania – zawodnicy „Strzelin Express” będą mieli 
co wspominać. Piątą edycję gry terenowej wygrał Robert Kumaszka. 

MasterChef. Zawodnicy mu-
sieli przynieść na start przy-
gotowane śniadanie. W kon-
kurencji liczył się nie tylko 
smak, ale także sposób poda-
nia oraz nakład pracy. Wśród 
innych zadań były m.in. zna-
lezienie odpowiednich bu-
tów spośród rozrzuconych 
na trawie kilkudziesięciu 
par, nauka w kilku językach 

zwrotu „Gramy o życie”, 
berek z Gębczyc do Białego 
Kościoła. W drugiej części 
pierwszego dnia zawodnicy 
przenieśli się do Wrocławia. 
Tam czekały na nich zadania 
w podziemiach placu Solne-
go w muzeum światowego 
kina Moviegate oraz Rynku, 
gdzie musieli sprzedawać fan-
ty. Kolejnego dnia zawodnicy 

rozwiązywali zadania ma-
tematyczne na Pergoli przy 
Hali Stulecia, a następnie 
musieli znaleźć odpowiednią 
drogę w zielonym labiryncie 
w Parku Brochowskim. Ko-
lejne konkurencje odbyły się 
ponownie w powiecie strze-
lińskim. Zawodnicy strzelali 
z łuku do celu, a także musieli 
rozpoznać smaki lodów w lo-
dziarni Zimny Drań. W tego-
rocznej edycji zawodnicy nie 
odpadali po poszczególnych 
konkurencjach. Za każde za-
dania otrzymywali natomiast 
tzw. Gożaki, czyli specjalnie 
przygotowane na tę okazje 
pieniądze. Najwięcej uda-
ło się ich zebrać Robertowi 
Kumaszce, który w ścisłym 
finale spotkał się z Jakubem 
Przyłuckim. Ostatnie zada-
nie, które na nich czekało 
polegało na zebraniu do pu-
szek jak największej ilości 
złotówek. Ta sztuka uda-
ła się Robertowi Kumasz-
ce i to on mógł cieszyć się 
ze zwycięstwa w piątej edy-
cji Strzelin Express. Zabawa 
miała także cel charytatyw-
ny. Zawodnicy przez cały 
czas mieli zbierać pieniądze 
do puszek. Ta edycja nie nale-
żała jednak do rekordowych. 
Łącznie udało się zebrać 
4800 zł. Zwycięzca określał, 
na którego z podopiecznych 
stowarzyszenia przeznacza 
cały dochód. Robert wybrał 
osiemnastoletnią Julię Ku-
czałę, która zmaga się ze zło-
śliwym nowotworem mózgu. 

Jakub Olejnik
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W niedzielę, 30 sierpnia odbył się IV Strzeliński Maraton Rowerowy. Organizato-
rem wydarzenia było Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne, zaś współorga-
nizatorami Strzelińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME oraz Gmina Strzelin. 
Zawody mają charakter amatorski, a ich celem jest popularyzacja kolarstwa górskie-
go i turystyki rowerowej oraz promowanie szlaków rowerowych w obrębie Wzgórz 
Strzelińskich i gminy Strzelin. W tym rok z uwagi na pandemię w wyścigu mogło 
wystartować do 250 zawodników. O prawie startu decydowała kolejność zapisów 
(elektroniczna rejestracja i wniesienie opłaty startowej w wyznaczonym terminach). 
Do wyścigu zgłosiła się maksymalna liczba rowerzystów. Strzeliński Maraton Ro-
werowy  rozegrany został na trzech dystansach: mega – 40-45 km (1 pętla), mini – 

20-24 km (1/2 pętli) oraz family – 9-10 km. Podczas 
maratonu funkcjonował elektroniczny system identy-
fikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startu-
jący w imprezie posiadał numer startowy oraz chip. 
Na trasie zlokalizowane były elektroniczne punkty 
kontrolne. Ze względu na epidemię nie było standar-
dowego podziału na kategorie wiekowe na dystansie 
mega i mini. Nagradzanych zostało pięć pierwszych 
miejsc w kategorii mężczyzn i kobiet. Szczegółowe 
wyniki można znaleźć na stronie www.live.ultima-
sport.pl/865/. Wyścig dziecięcy, który był co roku 
imprezą towarzyszącą, w tym roku z uwagi na pande-
mię, został odwołany. 

RED

250 zawodników na starcie

Maraton po Wzgórzach 
Strzelińskich
Maksymalna liczba rowerzystów wzięła udział w czwar-
tej edycji Strzelińskiego Maratonu Rowerowego. W tym 
roku z uwagi na pandemię pojawiły się ograniczenia.


