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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, 30 stycznia. W strzelińskim sztabie pracować będzie ponad 50 wolontariuszy, 
których spotkamy na ulicach miasta i gminy Strzelin. Przygotowano również licytacje z atrakcyjnymi przedmiotami (stacjonarne 

oraz internetowe) oraz sklepik z fantami. Nie zabraknie koncertów i bloku występów szkolnych. 

 Strzelińscy wolontariusze są już gotowi do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Strzelin zagra z WOŚP-em

Jakie były najpopularniejsze imiona w 2021 r.?
Przyjrzeliśmy się statystykom dotyczącym urodzeń, zawieranych związków małżeńskich i rozwodów w ubiegłym roku. Do-

wiedzieliśmy się także, jakie imiona „królowały” wśród dziewczynek i chłopców… 

 Nowym komendantem strzelińskiej policji został mł. insp. 
Przemysław Marut (zdj. udostępnione przez KPP Strzelin)

Skupi się na kwestiach 
irytujących mieszkańców

Od 10 stycznia 
Komenda Po-
wiatowa Policji 
w Strzelinie ma 
nowego komen-
danta. Mamy 
przyjemność przy-
bliżyć naszym 
czytelnikom mł. 
insp. Przemysława 
Maruty, który ob-
jął to stanowisko.

Mandaty ostro w górę
Od stycznia znacząco wzrosły mandaty w Polsce. Spore 

przekroczenie dozwolonej prędkości może skończyć się karą 
nawet do 5 tys. zł. Zmiany dotyczą także punktów karnych, 
których jednorazowo będzie można otrzymać aż 15. Wzrosły 
stawki nie tylko za przekraczenie prędkości...

Blisko 24 mln złotych 
na inwestycje 

W budżecie Gminy Strzelin na 2022 r. ponad 23 mln 870 tys. zł 
przewidziano na wydatki inwestycyjne. Jakie zadania znalazły się 
na liście do realizacji? Podajemy szczegóły…

ILE ZASZCZEPIONYCH W GMINIE STRZELIN?

Komu przysługuje 
dodatek osłonowy? 

W niedzielę, 16 stycznia hucznie świętowano setne urodziny 
mieszkanki Pławnej - Pani Anieli Witkowskiej. Z tej wyjątkowej 
okazji w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Brożcu odbyła się 
msza w intencji zdrowia i dalszej pomyślności jubilatki. 

Rozpędza się kolejna fala koronawirusa. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień przeciwko COViD-19 na terenie naszej 
gminy. Jaki procent mieszkańców jest w pełni zaszczepionych?  

Dwieście lat dla 
mieszkanki Pławnej
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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.

Pamiętaj 
o obowiązkowej legalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie przypomina o koniecz-
ności wymiany wodomierzy - podliczników, których ważność legalizacji 
skończyła się 31.12.2021 r.  Pięcioletni okres ważności legalizacji liczy się 
od 1. stycznia roku następującego po  roku, w którym legalizacja została 
dokonana, określony poprzez dwie ostatnie cyfry w/w roku na plombie 
legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu. Odbiorca usług zobowiąza-
ny jest do wymiany wodomierzy - podliczników na swój koszt. W przy-
padku wymiany we własnym zakresie konieczne jest telefoniczne zgło-
szenie gotowości urządzenia do  ponownego oplombowania (usługa 
bezpłatna). Jednocześnie informujemy, że Zakład Wodociągów 
i  Kanalizacji w Strzelinie może dokonać wymiany na zlecenie. Koszt do-
konania wymiany jednego wodomierza wynosi: 58 zł +VAT na terenie 
Strzelina lub 85 zł +VAT poza Strzelinem - warunkiem przyjęcia zle-
cenia jest zakup wodomierza z aktualną legalizacją (we własnym zakre-
sie). Usługa obejmuje przyjazd pracownika, wymontowanie wodomierza 
oraz zamontowanie nowego licznika zakupionego przez zleceniodawcę 
wraz z oplombowaniem (bez wymiany dodatkowych elementów insta-
lacji ani przeróbek

RED

Sprawdziliśmy pogo-
dowe dane uzyskane 
ze strzelińskiego punktu 
opadowego. Okazuje 
się, że w ubiegłym roku 
zanotowano aż 196 dni 
z opadem. Najbardziej 
deszczowy był sierpień, 
a najmniej styczeń. Jakie 
jeszcze dane udało się 
pozyskać?

W przeciwieństwie do nie-
typowego 2020 r. poprzedni 
rok nie wyróżniał się jakoś 
szczególnie pod kątem po-
gody. Przedstawiamy dane 
z posterunku opadowego 
w Strzelinie. Opady w 2021 
roku były przeciętne i wy-
niosły 593,6 mm. Przypo-
mnijmy, że średnia wielolet-
nia dla Strzelina to 511 mm. 
Dni z opadem było sporo, 
bo aż 196. Najbardziej desz-
czowy okazał się sierpień. 
Łączny miesięczny opad wy-
niósł 107,6 mm. Najsuchszy 
był październik. W tym mie-
siącu spadło tylko 10,3 mm 

Wyposażenie posterunku opadowego to przede wszystkim 
deszczomierz. W zimie używa się także specjalnej deski 
do pomiaru śniegu świeżo spadłego

Można wygrać nawet 10 tys. zł brutto, a zwycięskie koło odwiedzi Pierwsza Dama

Konkurs dla KGW
Pod koniec listopada ruszył nabór do II edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżon-

ki Prezydenta RP. Zachęcamy nasze lokalne koła do udziału w konkursie, w którym do wygrania są okazałe nagrody pieniężne 
(I miejsce – 10 tys. zł brutto, II – 6 tys. zł brutto, III – 4 tys. zł brutto). Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgło-
szeniową dostępną na stronie www.prezydent.pl (w zakładce „małżonka prezydenta”, „inicjatywy”) oraz przygotować krótki ma-
teriał audiowizualny (nie dłuższy niż 120 sekund) na temat koła, a następnie wysłać gotowe materiały na adres: konkurs.KGW@
prezydent.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego. Materiały oceni komisja. Konkurs podzielony jest na kilka etapów. Wyniki 
wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu. Koła Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmą I miejsce, 
otrzyma dyplom laureata oraz prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu w czerwcu, planowanego 
w formule stacjonarnej w siedzibie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
w Otrębusach. Koło Gospodyń Wiejskich, któ-
re zajmie w konkursie I miejsce, oprócz nagrody 
pieniężnej, otrzyma okolicznościową statuetkę 
oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. 
Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie 
zwycięskiego koła. Dodatkowo każdy członek koła 
uczestniczący w konkursie otrzyma okolicznościo-
we korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni). Więcej 
szczegółów na temat konkursu oraz regulamin do-
stępne na stronie www.prezydent.pl. 

JORolniku, złóż wniosek 
o zwrot akcyzy za paliwo

Strzeliński magistrat przypomina, że każdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać faktury VAT. Od 1 lutego do 28 lutego należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Natomiast od 1 sierpnia 
2022 r. do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2022 r.  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wy-
nosi: 110,00 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 40,00 zł -  na jedną średnią 
roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wy-
płacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku: 30 kwietnia, w przypadku złożenia wnio-
sku w pierwszym terminie lub 31 października, w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie

RED

Ciekawe dane ze strzelińskiego punktu opadowego 

Jaki pogodowo był 2021 r. 
deszczu. Natomiast najwięcej 
dni z opadem, bo aż 22, wy-
stąpiło w styczniu, a najpo-
godniej było w czerwcu – tyl-
ko 9 dni z opadem. Najwięcej 
deszczu jednego dnia spadło 
8 lipca – 34,2 mm. Dni burzo-
wym było niewiele, bo tylko 
12. W 2021 r. mieliśmy cał-
kiem przyzwoitą zimę, w po-
równaniu do poprzednich 
lat, przynajmniej jeśli chodzi 
o śnieg. Były aż 52 dni z opa-
dem śniegu, a pokrywa utrzy-
mywała się w sumie przez 43 
dni. Najdłużej w styczniu i lu-
tym, gdzie dni z pokrywą było 
odpowiednio 15 i 14.

Warto przypomnieć, że cały 
teren Polski jest pokryty sie-
cią pomiarowo-obserwacyj-
ną. Składa się na nią ponad 
2000 punktów pomiarowych. 
Są to stacje meteorologiczne 
i hydrologiczne. Część z nich 
jest automatyczna, część ob-
sługują ludzie. Jedna ze stacji 

opadowych mieści się 
w Strzelinie i z niej 
właśnie pochodzą 
powyższe dane. 
W pobliżu Strzelina, 
w Dobrogoszczy, 
znajduje się też auto-
matyczna stacja me-
teorologiczna. Dane 
z niej można śledzić 
na bieżąco w In-
ternecie na stronie 
www.hydro.imgw.pl 

Pomiar danych 
na stacji opadowej 
jest dokonywany 
codziennie o 7 rano 
(czasu zimowego) 
lub o 8 czasu letnie-
go. Uzyskane dane 
są następnie rapor-
towane do Instytutu 
Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – 
Państwowego Insty-
tutu Badawczego.

Hanna Buczkowska

Urzędnicy skarbowi 
informują 

o „Polskim Ładzie”
Od stycznia pracownicy urzędów skarbowych 

(również w Strzelinie) udzielają informacji zainte-
resowanym o nowych rozwiązaniach podatkowych 
zawartych w „Polskim Ładzie”. Przypomnijmy, 
że 1 stycznia weszła w życie podatkowa część Pol-
skiego Ładu. Jedną  z  najważniejszych  zmian, 
jakie  wprowadza  ten  program  w  podatkach, 
jest  podniesienie  kwoty  wolnej  do  30  tys.  zł 
oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jedno-
cześnie  znika  ulga  umożliwiająca  odliczanie 
od  podatku  części  (7,75  proc.)  składki  zdro-
wotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompen-
sować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób 
zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 
tys. 141 zł brutto. 

RED

71 39 27 263
71 39 27 264
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Oglądali ratusz i inne zabytki
W  połowie  stycznia  gościliśmy  w  naszym  mieście  przedstawicieli  Wojewódzkiego  Urzędu 

Ochrony Zabytków we Wrocławiu  -  nowego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków  - Daniela 
Gibskiego oraz pracownicę urzędu - Małgorzatę Kolbuszewską, która od lat sprawuje pieczę nad 
strzelińskimi  zabytkami. Podczas kilkugodzinnej wizyty  rozmawiano o odbudowie  ratusza oraz 
planach  rewitalizacji  innych miejskich zabytków m.in. Rotundy  św. Gotarda, Kaplicy Szpitalnej 
pw. św. Jerzego (dawna siedziba Strzelińskiego Ośrodka Kultury) i baszty prochowej. Po spotkaniu 
w magistracie zwiedzano ratuszowe piwnice oraz oglądano pozostałe miejskie zabytki. 

RED

Gości po budowie ratusza oprowadzał m.in. prezes spółki Strzeliński Ratusz Zdzisław Rataj

Złóż wniosek do 15 lutego

Pozbądź się 
rakotwórczego azbestu!

Burmistrz Miasta i  Gminy Strzelin Dorota Pawnuk za-
prasza mieszkańców gminy zainteresowanych usunię-
ciem azbestu ze  swoich nieruchomości do  składania 
wniosków. 

Wnioski można składać  do 15.02.2022 r. w pokoju nr 20 (biuro obsługi 
interesanta – parter głównego budynku UMiG Strzelin). 

We wniosku należy podać: adres nieruchomości, imię i nazwisko właści-
ciela, telefon kontaktowy, ilość materiałów zawierających azbest (w metrach 
kwadratowych) oraz aktualny sposób ich zagospodarowania (np. składowane/
umieszczone na dachu lub elewacji). 

Informujemy, że w  2022 roku Gmina Strzelin będzie się ubiegać o dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu przeznaczone na usunięcie materiałów zawierających potencjal-
nie niebezpieczny dla zdrowia azbest. Zainteresowani mogą uzyskać więcej in-
formacji  na parterze budynku B (dawna siedziba straży miejskiej w podwórzu 
UMIG Strzelin) oraz pod numerem telefonu 71 39 21 971, wew. 156.

RED

Proboszcz Janusz Betkowski 
odczytał list gratulacyjny wy-
stosowany przez Arcybiskupa 
Józefa Kupnego. - Szanownej 
Pani  życzę wielu  niespoży-
tych sił, mocy na dalsze lata 
i życzenia te Bogu przedkła-
dam z prośbą o ich spełnie-
nie błogosławiąc Pani z ca-
łego serca - napisał w swoim 
liście Metropolita Wrocławski. 
Ks. Betkowski również złożył 
najlepsze życzenia wyraźnie 
wzruszonej jubilatce. Głos 
zabrała także burmistrz Do-
rota Pawnuk. - Mamy dzi-
siaj wielkie święto w parafii 
i  w  Pławnej.  Należy  Pani 
do  niezwykłego  i  głęboko 
doświadczonego przez życie 
i  historię  pokolenia,  które 
wielokrotnie  stawało  przed 
różnymi  wyzwaniami.  Była 
Pani  bezpośrednim  świad-
kiem i obserwatorem wielu 
trudnych,  ale  i  doniosłych 
wydarzeń,  które  kształto-

Czosnek i czarny bez receptą na długowieczność?Dwieście lat dla mieszkanki Pławnej
W niedzielę, 16 stycz-
nia hucznie święto-
wano setne urodziny 
mieszkanki Pławnej 
- Pani Anieli Witkow-
skiej. Z  tej wyjątko-
wej okazji w Kościele 
pw. Św. Jakuba Apo-
stoła w Brożcu odby-
ła się msza w intencji 
zdrowia i  dalszej po-
myślności jubilatki. 

wały  kolejne  pokolenia  Po-
laków. W tym szczególnym 
dniu,  w  imieniu  własnym, 
władz lokalnego samorządu 
oraz  wszystkich  mieszkań-
ców miasta i gminy Strzelin 
składam  na  Pani  strudzo-
ne  i  spracowane  dłonie 
serdeczne  podziękowania 
za wszystkie trudy i owo-
ce  minionych  lat  oraz  za 
ogromną wytrwałość. Bar-
dzo  dziękuję  za  długolet-

nią  ofiarną  pracę  i  duży 
osobisty  wkład  w  rozwój 
naszej  małej  ojczyzny  - 
Gminy Strzelin - powiedzia-
ła Dorota Pawnuk. 

Druga część obchodów od-
była się już w świetlicy w Pław-
nej, w której przygotowano 
poczęstunek oraz pyszny tort, 
z którego dziarska jubilatka 
zdmuchnęła świeczki. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć 
okolicznościowych toastów, Pani Anieli składano życzenia i wręczano prezenty

Po mszy wykonano pamiątkowe zdjęcie

a stulatce odśpiewano 200 lat. 
Pani Anieli składano życzenia 
oraz wręczano prezenty. 

Aniela Witkowska pocho-
dzi z kresowej miejscowości 
Zawadówka, w dawnym wo-
jewództwie tarnopolskim. 
Do Pławnej przyjechała po II 
wojnie światowej i osiedliła się 
tutaj  w ramach  repatriacji. 
W Pławnej mieszkała z mę-
żem i synem, zajmując się do-
mowym gospodarstwem.

Pomimo wieku jest w za-
skakująco dobrej formie 
i jeszcze całkiem niedawno 
sama robiła zakupy w miej-
scowym sklepie. Jubilatka 
może się też poszczycić wy-
jątkowo dobrą pamięcią. 
A skąd taka dobra dyspozy-
cja i recepta na długowiecz-
ność? Rąbka tajemnicy uchy-
lił ksiądz Janusz Betkowski, 
który zdradził, że Pani Aniela 
nigdy nie stosowała anty-
biotyków, a jej naturalnymi 
medykamentami są czosnek 
i czarny bez. Jubilatka lubi 
też szpinak, a jej ulubioną 
potrawą są sznycle. Dodajmy, 
że Anielę Witowską wspiera 
w Pławnej jej rodzina - Pań-
stwo Piotrowscy oraz sąsie-
dzi - Państwo Soczomscy, 
a o przygotowanie niedzielnej 
uroczystości zadbali wspól-
nie: Sołtys i Rada Sołecka 
Pławnej, burmistrz Dorota 
Pawnuk oraz parafia pw. św. 
Jakuba Apostoła w Brożcu. 

RED
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Pod koniec grudnia wła-
dze samorządowe gminy 
Strzelin podsumowały inwe-
stycje drogowe zrealizowane 
w 2021 r. Wizja lokalna od-
była się m.in. w Szczawinie, 
gdzie niedawno zakończył się 
remont pierwszego etapu ul. 
Turkusowej (odcinek od ulicy 
Diamentowej o długości ok. 
335 m). Zakres prac, które 
zrealizowała wyłoniona w ra-
mach przetargu firma Usłu-
gi Transportowe i Roboty 
Ziemne Tomasza Bartkowa 
z Przeworna, obejmował 
m.in. wykonanie nawierzch-
ni bitumicznej, poszerzenie 
jezdni do szerokości 5 m, 
czyszczenie kanalizacji desz-
czowej, odbudowę dwóch 
studni rewizyjnych, profilo-
wanie podbudowy masą as-
faltową oraz ustawienie znaku 
drogowego ograniczającego 
ciężar ruchu pojazdów ponad Wyniesione przejście dla pieszych w Szczawinie ma wpłynąć na wolniejszą jazdę samochodów przez miejscowość

Gmina Strzelin systema-
tycznie inwestuje w drogi 
położone na terenie Osiedla 
Wschodniego w Strzelinie. 
Pod koniec grudnia wła-
dze samorządowe dokona-
ły symbolicznego otwarcia 
nowopowstałej na tym te-
renie infrastruktury drogo-
wej. Przypomnijmy, że w li-
stopadzie ubiegłego roku 
zakończył się remont ul. 
Chopina. Zakres inwestycji 
obejmował m.in. wykona-
nie nowej nawierzchni bi-
tumicznej jezdni oraz od-
wodnienia poprzez budowę 
dwóch studni rewizyjnych 
i czterech studzienek kana-
lizacji deszczowej. Prace, 
o wartości ponad 159 tys. 
zł, wykonało Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe 
ZURB Andrzeja i Elżbie-
ty Żurków z Borowa. Ko-
rzystając z zaplanowanej 
inwestycji drogowej, strze-
liński Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji wymienił sieć 
wodociągową. Wspomnijmy 
jeszcze, że w październiku 
Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe DOMINEL 

Władze samorządowe gminy Strzelin wizytowały zrealizowane remonty drogowe na „Osiedlu Wschodnim”

Nowa droga w Karszówku
Niedawno firma Usługi Transportowe i Roboty Ziemne To-

masza Bartkowa z Przeworna zakończyła remont wewnętrz-
nej drogi gminnej w Karszówku. Zakres prac obejmował m.in. 
wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, ścieku ulicz-
nego z kostki betonowej, remont trzech studzienek kanalizacji 
deszczowej, odmulenie rowu. Koszt realizacji zadania to ponad 
157 tys. zł. Warto wspomnieć, że sołectwo przeznaczyło na ten 
cel część środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego 
(15 tys. zł), który stanowi część budżetu Gminy Strzelin. Pod 
koniec grudnia inwestycję wizytowali m.in. burmistrz Dorota 
Pawnuk, radni Rady Miejskiej Strzelina, pracownicy strzelińskie-
go magistratu oraz sołtys Karszówka Iwona Kowalska, która 
zabiegała o realizację tego przedsięwzięcia.

RED Mieszkańcy Karszówka wyczekiwali na realizację tej gminnej inwestycji

Ułożyli kostkę…
W połowie grudnia zakończył się 

remont należącego do gminy Strzelin 
bocznego odcinka drogi przy ul. Ząb-
kowickiej w Strzelinie. Inwestycję za 31 
tys. zł zrealizowała firma Usługi Trans-
portowe i Roboty Ziemne Tomasza 
Bartkowa z Przeworna. Zakres robót 
budowlanych obejmował m.in. wyko-
nanie 124 m2 nawierzchni z kostki ka-
miennej, podbudowy z kruszywa oraz 
ścieku ulicznego z kostki kamiennej 
nieregularnej na podsypce cementowo-
-piaskowej.

RED
Boczny odcinek drogi przy ul. Ząbkowickiej 
w Strzelinie zyskał nową nawierzchnię

Kolejne inwestycje drogowe na „Osiedlu Wschodnim”

Zbigniewa Adamika z Ry-
czówka zakończyło budowę 
oświetlenia drogowego przy 
ulicy Chopina. Na siedmio-
metrowych słupach oświe-
tleniowych zamontowano 
pięć energooszczędnych 
opraw. Wartość zleconych 
prac to ponad 31 tys. zł. 

Przypomnijmy rów-
nież, że w cyklu dwuletnim 
(2020-2021) przebudowano 
ul. Gabrieli Zapolskiej, Zo-
fii Nałkowskiej oraz część 
ul. Galla Anonima. Zakres 
inwestycji, wykonanej rów-
nież przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe ZURB, 

obejmował m.in. wykona-
nie nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 5 m ograniczo-
nej krawężnikami ze ściekiem 
z kostki betonowej. Ponadto 
wykonano kolejną część ka-
nalizacji deszczowej wraz 
z podłączeniem do kolek-
torów. Koszt tej gminnej 

inwestycji to ok. 837 tys. zł. 
Warto dodać, że korzystając 
z okazji zaproszeni goście 
wizytowali również ul. Że-
romskiego oraz pozostały 
końcowy fragment ul. Gal-
la Anonima. W kolejnych 
latach na tych ulicach nie-
zbędne będzie wykonanie 

nawierzchni bitumicznej 
i odwodnienia. W tym przy-
padku nie zapomniano rów-
nież o ulicy Kadłubka, gdzie 
jeszcze w tym roku roz-
pocznie się pierwszy etap 
długo wyczekiwanego przez 
mieszkańców remontu.

RED

To ma powstrzymać nierozważnych kierowców od zbyt szybkiej jazdy W Szczawinie nowy chodnik i ulica
10 ton za wyjątkiem rolni-
ków, którzy muszą dojechać 
do pól. Koszt realizacji zada-
nia to ponad 300 tys. zł. Warto 
wspomnieć, że sołectwo prze-
znaczyło na ten cel część środ-
ków finansowych w ramach 
funduszu sołeckiego (13.717 
zł), który stanowi części bu-
dżetu Gminy Strzelin. 

Warto dodać, że strzeliński 
samorząd w ubiegłym roku 
zrealizował również prace 
związane z wykonaniem dru-
giego etapu chodnika przy 
drodze powiatowej w Szcza-
winie. Przypomnijmy, że za-
rząd powiatu w Strzelinie 
wyraził zgodę, aby gmina 
Strzelin pokryła całkowity 
koszt realizacji tego zadania. 
W tym kameralnym spotka-
niu uczestniczyli również: 
Anna Horodyska, Starosta 
Strzeliński oraz przewodni-

czący rady sołeckiej Krzysz-
tof  Widelski. Starosta podzię-
kowała burmistrz Dorocie 
Pawnuk oraz radnym za re-
alizację tego ważnego przed-
sięwzięcia i podkreśliła wzo-
rową współpracę samorządu 
gminnego z powiatowym. 
Przedsięwzięcie za blisko 224 
tys. zł zrealizowała lokalna 
firma Globistic Rajmunda 
Czernika z Pęcza. W ramach 
inwestycji, oprócz nowego 
odcinka chodnika o długości 
ok. 500 m, w pobliżu świe-
tlicy powstało bezpieczne, 
wyniesione przejście dla pie-
szych. Jego zadaniem będzie 
powstrzymanie nierozważ-
nych kierowców od przesad-
nie dynamicznej jazdy i spo-
wolnienie ruchu, poprawiając 
tym samym bezpieczeństwo 
pieszych. Podkreślmy, że gmi-
nie zależało na zachowaniu 
wszystkich rosnących drzew, 

które tworzą Aleję Lipową 
i są w dobrym stanie sani-
tarnym. Dlatego wykonanie 

szerszego chodnika wymu-
siłoby konieczność ich wy-
cinki. Chodnik wykonano 

na poziomie powyżej korzeni 
wspomnianych drzew. 

RED
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Podczas podsumowania 
gminnych inwestycji drogo-
wych zrealizowanych w ubie-
głym roku władze samorządo-
we odwiedziły także Pławną, 
gdzie po wykonanych pracach 
związanych z budową kanaliza-
cji sanitarnej Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Strzelinie 
zlecił odtworzenie ulicy Klo-
nowej. Dzięki środkom z bu-
dżetu Gminy Strzelin w wyso-
kości 300 tys. zł zdecydowano 
się na wykonanie nawierzchni 
bitumicznej na pełnej sze-
rokości jezdni. Inwestycję 
sprawnie zrealizowało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych w Brzegu. Przy-
pomnijmy, że infrastrukturę 
kanalizacyjną zlokalizowano 
w ulicach: Klonowa (od nr 5), 
Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Cisowa, Akacjowa, 
Świerkowa, Strzelińska. Wybudowano sieć o długości ponad 
4,6 km wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Klono-
wej. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł ponad 2,4 mln zł, 
z czego 63,63% stanowiło dofinansowanie w ramach umowy 
o przyznanie pomocy, podpisanej z Samorządem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Jak podkreśla Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzeli-
nie wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa do odbio-
ru nieczystości z gospodarstw domowych. Za naszym po-
średnictwem jednostka zwraca się z prośbą do mieszkańców 
o przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci. Więcej 
informacji o tym, jakich formalności należy dokonać można 
uzyskać w siedzibie ZWiK przy ul. Brzegowej 69a lub pod nu-
merem telefonu: 71 79 62 908. Przypomnijmy, że podłączenie 
do sieci kanalizacyjnej to obowiązek, który spoczywa na wła-
ścicielach nieruchomości. 

W Pławnej niedawno zakończono prace związane z budową kanalizacji i naprawą nawierzchni ul. Klonowej

Trzy ulice w Gęsińcu 
wyremontowane 

Podsumowując 
drogowe inwesty-
cje władze samo-
rządowe Gminy 
Strzelin udały się 
również do Gę-
sińca. Wyłonione 
w ramach postę-
powań przetar-
gowych Przedsię-
biorstwo Robót 
Drogowo-Mosto-
wych z Brzegu 
sprawnie zrealizowało w ubiegłym roku trzy inwestycje 
na terenie największego sołectwa gminy Strzelin. W paź-
dzierniku oddano do użytkowania ul. Lawendową, a mie-
siąc później mieszkańcy mogli cieszyć się zakończonym 
remontem ul. Orzechowej (wraz z fragmentem ul. Jo-
dłowej) oraz pozostałej części ul. Sosnowej. Wszystkie 
trzy ulice zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Koszt 
realizacji tych zadań to łącznie ponad 650 tys. zł. Warto 
wspomnieć, że na remont ulicy Orzechowej i Lawendo-
wej sołectwo przeznaczyło część środków finansowych 
w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 20 tys. zł). 

Dodajmy jeszcze, że część ulicy Sosnowej zyskała 
również nowe oświetlenie. Na słupach oświetlenio-
wych zamontowano osiem energooszczędnych opraw. 

RED

Ulica Orzechowa w Gęsińcu jest jedną z trzech, 
które zyskały nową nawierzchnię

W 2021 r. strzeliński magistrat otrzymał 144 tys. zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Gęsińcem a Strzegowem 
o długości blisko 1,5 km. Zakres prac, które wykonała lokalna spółka Budownictwo Osińscy, obejmował m.in. remont dwóch przepustów 
drogowych oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 m z mijankami, która służy rolnikom jako dojazd do pól. Korzystają 
z niej również okoliczni mieszkańcy, ponieważ łączy ona Strzegów i Gęsiniec. Wykonana droga jest też świetną alternatywą dla rowerów. 

Przypomnijmy jeszcze, że w 2020 roku, również przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zrealizowano 
I etap zadania, na który składał się remont ulicy Tęczowej i Widokowej w Gęsińcu o długości ok. 700 m. Inwestycja, którą wykonano 
w 2021 r. ma swój dalszy przebieg od ul. Widokowej drogami śródpolnymi w kierunku Strzegowa. 

Pod koniec grudnia inwestycję wizytowali m.in. burmistrz Dorota Pawnuk, radni Rady Miejskiej Strzelina, pracownicy strzelińskiego 
magistratu oraz Wojciech Bochnak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który wspierał działania gminy Strzelin związane 
z pozyskaniem dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. 

Strzeliński  magistrat  jednocześnie  informuje,  że  złożone  zo-
stały  wnioski  o  dofinansowanie  kolejnych  zadań.  Mowa  tutaj 
o trzech projektach:

*remont drogi o nawierzchni tłuczniowej relacji Strzegów-Dębniki 
o długości ok. 1,5 km (odcinek drogi rozpoczynający się od wykonanej 
2021 r., który połączy się z Dębnikami); 

*remont drogi o nawierzchni tłuczniowej relacji Strzelin-Gęsiniec 
o długości ok. 790 m (odcinek drogi rozpoczynający się za strzelińską 
cukrownią, który połączy się z wykonaną drogą); 

*przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej relacji Dębniki-Gęb-
czyce o długości ok. 800 m (odcinek od ulicy Leśnej w Białym Ko-
ściele, biegnący przy zbiornikach wodnych w Białym Kościele (obręb 
Gębczyce). 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożone zadania podejmie 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

RED

Utwardzona droga służy nie tylko rolnikom, ale jest także ciekawą alternatywą m.in. dla 
rowerzystów

Wnioskują o pieniądze na naprawę dróg…
Gmina Strzelin od  2011 roku systematycznie korzysta ze  wsparcia samorządu wojewódzkiego 
przeznaczonego na remonty dróg śródpolnych. 

W ubiegłym roku 
wybudowano ponad 
4,6 km sieci… 

Czy będzie kolejny etap 
kanalizacji w Pławnej?

Ponadto warto dodać, że w ramach ogło-
szonego kolejnego naboru wniosków Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych (tzw. edycja trzecia – PGR), 
Gmina Strzelin bierze pod uwagę możliwość 
aplikowania o środki finansowe na budowę 
kanalizacji sanitarnej w zachodniej i central-
nej części (dawniej lokalizacja obiektów PGR) 
Pławnej wraz z przepompownią w celu ska-
nalizowania całej wsi. Zadanie to jest bardzo 
kosztowne, dlatego też uzyskanie dofinan-
sowania będzie warunkiem wykonania tego 
przedsięwzięcia. Realizacja projektu wpłynę-
łaby na zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia 
wód gruntowych oraz powierzchniowych po-
wodowanych odprowadzaniem ścieków sani-
tarnych często do nieszczelnych szamb oraz 
rowów melioracyjnych.

RED

PONAD 430 TYS. ZŁ DLA GMINNYCH SZKÓŁ
Mamy dobrą wiadomość dla społeczności szkolnych gmin-

nych placówek. Decyzją zarządu Województwa Dolnośląskie-
go Gmina Strzelin otrzyma ponad 435 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację w szkołach podstawowych dwóch projektów 
edukacyjnych. Chodzi o projekt pn. „Wyższe kompetencje 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 
5 w Strzelinie” oraz „Nauka z pasją w SP nr 4 w Strzelinie, SP 
w Białym Kościele i SP w Kuropatniku". Całkowita wartość 
obu projektów to ponad 515 tys. zł. W ramach tych projektów 
uczniowie naszych szkół wezmą udział w pozalekcyjnych za-
jęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających 
i kształtujących kompetencje kluczowe oraz w wyjazdach edu-
kacyjnych m.in. do Hydropolis, ZOO we Wrocławiu, czy też 
Explora Park w Wałbrzychu.

Projekty odpowiadają na problem obniżenia jakości na-
uczania oraz zaburzeń emocjonalnych i społecznych wśród 
uczniów szkół podstawowych, spowodowanego epidemią 
COVID-19 i długotrwałą nauką zdalną. Ma na celu wzrost 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętno-
ści na rynku pracy oraz niwelowanie deficytów edukacyjnych 
i rozwojowych uczniów.

RED

Uczniowie skorzystają z wyjazdów i ciekawych zajęć pozalekcyjnych



Nr 1(88) 25 stycznia 2022

6

- Komisja na koniec roku 
przyjmuje plan na kolejny 
rok. W  oparciu o odpo-
wiednie przepisy, omawia-
my wszystkie kwestie i de-
cydujemy o ostatecznym 
kształcie  tego  planu  – za-
znacza Magdalena Siedlarz.

 -  Na  komisji  ciąży 
duży  obowiązek  i  odpo-
wiedzialność  za  zrealizo-
wanie  powierzonych  za-
dań.  Nasza  praca  opiera 
się  na  wnikliwej  analizie 
przepisów i dokumentów.
Musimy  znać  podstawy 
prawne, na których opiera 
się  praca  kontrolowanego 
podmiotu, tak, aby wie-
dzieć, co należy sprawdzić, 
o co trzeba pytać w trakcie 
kontroli – mówi radna.
-  Muszę  zaznaczyć, 

że w czasach pandemii na-
sza praca została znacznie 
utrudniona,  ze  względu 
na to, że jednostki przecho-
dziły na pracę zdalną, czy 
też rotacyjną. To zakłócało 
możliwość  przeprowadze-
nia kontroli - kontynuuje.

Najistotniejsze 
działania komisji 
rewizyjnej
-  Najważniejszym  zada-

niem komisji jest kontrola 
działalności  Burmistrza 
Miasta i Gminy Strzelin 
oraz  gminnych  jednostek 
organizacyjnych  i  pomoc-
niczych.  Jako  członkowie 
komisji oddelegowujemy 
najczęściej  trzyosobowe 
zespoły i sprawdzamy pra-

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest Magdalena Siedlarz

Kontroluje jednostki i urząd
W ostatnim z cyklu artykułów dotyczących prac poszczególnych komisji Rady Miejskiej Strzelina, rozmawialiśmy z radną Magdaleną Siedlarz, 
która przewodniczy Komisji Rewizyjnej

Zgodnie ze statutem Gminy Strzelin oraz ustawie o samorządzie Rada Miejska Strzelina wy-
biera spośród radnych, członków poszczególnych komisji. W  obecnej kadencji takich jest 
pięć. Komisje te  wydają opinie w  sprawie proponowanych projektów uchwał, wniosków, 
skarg, apeli i petycji.  Każda  jest zatem ciałem doradczym oraz opiniującym. O ile w przy-
padku wcześniej omawianych komisji ich nazwy mogły nam powiedzieć coś o zakresie prac, 
którymi się zajmują, o tyle przy komisji rewizyjnej, nazwa nie mówi wiele o zakresie jej obo-
wiązków. Właśnie o tym m.in. opowie radna Magdalena Siedlarz.

cę  Gminy  oraz  jednostek. 
W ubiegłym roku był to np. 
Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej,  zadania  inwe-
stycyjne Gminy Strzelin, 
czy  placówki  oświatowe.  
Kontrola  może  być  prze-
prowadzona  pod  kątem 
legalności, gospodarności,  
rzetelności,  celowości  lub 
zgodności  dokumenta-
cji  ze  stanem  faktycznym 
– opisuje radna. - Jednym 
z  najważniejszych  aspek-
tów pracy komisji rewizyj-
nej  jest  uchwalenie  abso-
lutorium  dla  Burmistrza 
Miasta i Gminy Strzelin, 
w kontekście przyjęcia pla-
nu  budżetowego  na  dany 
rok.  Przy wydawaniu ta-
kiego absolutorium współ-
pracujemy ściśle ze skarb-
nik  Łucją  Szczepańską, 
Moniką  Marcinkowską 
z  Biura  Rady  Miejskiej 
oraz  z  Regionalną  Izbą 
Obrachunkową.  Sporzą-
dzamy wówczas projekt 
uchwały  o  udzieleniu  lub 
nieudzieleniu absoluto-
rium i na jego podstawie 

rada  podejmuje  uchwałę 
–  nakreśla przewodnicząca 
komisji rewizyjnej.

O przebiegu kontroli
-  Przed  rozpoczęciem 

kontroli  jest  wysyłane  za-
wiadomienie,  tak  żeby 
dany  podmiot  był  do  tej 
kontroli przygotowany. 
Na komisji określamy plan 
działania, czego będzie do-
kładnie dotyczył, a niektó-
re jednostki, jak np. GOPS 
czy  CUKiT  mają  bardzo 
szeroki  zakres  działalno-
ści. W takich przypadkach 
nie sposób w trakcie kon-
troli  sprawdzić  wszystkie-
go,  dlatego  skupiamy  się 
na konkretnym aspekcie. 
Analizujemy np. dokumen-
ty księgowe, sprawozdania 
roczne,  to  czy  pieniądze 
były  wydawane  zgodnie 
z  zasadami  księgowości, 
czy też ustawy o finansach 
publicznych.  Na  koniec 
sporządzany  jest  protokół 
z danej kontroli, który jest 
przedstawiany na posie-
dzeniu komisji. Następnie 

jest omawiany i przyjmo-
wany lub odrzucany w gło-
sowaniu – opowiada radna.

Inne działania 
komisji rewizyjnej

- Oprócz wspomnia-
nych  zadań,  kontrolu-
jemy  realizację  uchwał 
Rady  Miejskiej  Strzelina. 
Sprawdzamy,  czy  podjęte 
uchwały  są  realizowane 
zgodnie z terminami oraz 
z zakresem tematycznym 
konkretnej  uchwały.    Zaj-
mujemy się także kontrolą 
Biura Obsługi  Interesanta 
oraz  pracy Urzędu Miasta 
i Gminy. W tym ostatnim 
przypadku  członkowie 
zespołu  kontrolującego 
udają  się do biura,  spraw-
dzają  jak  wygląda  jego 
funkcjonowanie,  zadają 
pytania i po kontroli rów-
nież sporządzany  jest pro-
tokół.  Sprawdzamy  także, 
czy zamówienia publiczne 
były  realizowane  zgodnie 
z ustawą. Ponadto kontro-
lujemy dotacje przezna-

czane np. dla organizacji 
pozarządowych – fundacji, 
stowarzyszeń  itp.,  to  czy 
środki  zostały  wydane 
zgodnie z przeznacze-
niem,  czy  zostały  sporzą-
dzone odpowiednie doku-
menty. Kontrolujemy także 
przeprowadzane inwesty-
cje. W minionym roku były 
to zadania takie, jak np. 
montaż  oświetlenia  na  ul. 
Chopina,  ul.  Orzechowej, 
czy  przy  węźle  przesiad-
kowym.  Sprawdzamy  też 
realizację  zaleceń  pokon-
trolnych, jeżeli takie zosta-
ły wydane np. przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową 
–  opisuje radna Magdalena 
Siedlarz.

O inwestycjach
-  Cieszę  się,  że  prężnie 

jest wykonywana odbudo-
wa naszego ratusza, który 
będzie  wizytówką  miasta, 
a także pozwoli na ożywie-
nie tej części miasta i pod-
niesie  estetykę  Rynku. 
Cieszy  również  fakt otrzy-
mania  dofinansowania 

na remonty dróg – Piastów 
Śląskich,  Gen.  Maczka, 
Łokietka, Żwirki i Wigury, 
Matejki – wymienia radna.
-  Choć  nie  jest  to  za-

danie,  które  zależy  tylko 
od  decyzji  władz  gmin-
nych,  to  mam  nadzieję, 
że uda się wybudować ob-
wodnicę  Strzelina,  co  po-
prawiłoby  komfort  i  bez-
pieczeństwo mieszkańców 
oraz odciążyło newralgicz-
ne  ulice:  Wojska  Polskie-
go,  Wolności,  Kościuszki. 
W tym przypadku potrzeb-
na jest przychylność władz 
naszego województwa 
i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych  i  Autostrad. 
Wierzę  w  apele  i  starania 
burmistrz Doroty  Pawnuk 
oraz rady miejskiej – opisu-
je potrzeby przewodnicząca 
komisji rewizyjnej.
-  Oprócz  tego  będą 

nowe miejsca parkingo-
we przy PKP, co sprawdzi 
się  w  połączeniu  z  odre-
staurowanym  już  wcze-
śniej  budynkiem  dwor-
ca.  Dobrze,  że  jest  coraz 
więcej  terenów  zielonych 
przeznaczonych  do  wy-
poczynku.  Remont  na-
wierzchni  przy  ul.  Oku-
lickiego jest ważny. W dni 
targowe  jest  tam  duży 
ruch  i  będzie  to  miało 
wpływ na jego usprawnie-
nie i poprawę komfortu – 
wymienia radna. - Martwią 
rosnące  koszty  związane 
z  podwyżkami  cen  gazu 
i  prądu,  materiałów  bu-
dowlanych,  a  także  ro-
snącą  inflacją,  co  może 
ograniczać  możliwości 
przeprowadzania kolej-
nych  inwestycji.  Ta  sytu-
acja  ma  też  duży  wpływ 
na  możliwość  planowa-
nia  wydatków  z  budżetu 
Gminy.  Mam  nadzieję, 
że  tak  jak w poprzednich 
latach,  uda  nam  się  wy-
konać  wiele  potrzebnych 
inwestycji  – opisuje prze-
wodnicząca. - Jako rada 
wspieraliśmy  też  zadania, 
które  nie  są  w  zakresie 
Gminy  i  Burmistrza,  np. 
pomoc dla szpitala,  czy 
wsparcie dla powiatu, przy 
jego zadaniach, np. budo-
wa  chodnika  w  Szczawi-
nie,  czy  remontach  dróg 
powiatowych.  Na  pew-
no  pieniądze  z  budżetu 
są  wydatkowane  racjonal-
nie  i  to  jest  najważniejsze 
– podsumowuje Magdalena 
Siedlarz, przewodnicząca ko-
misji rewizyjnej.

Bartosz Ślusarz 
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” 
dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu 
dofinansowania podzielono na dwie fazy. Rozwiązania dla 
osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. 

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wnio-
sków do trzeciej części programu uwzględniający następu-
jące zasady:

*Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego  uprawniającego  do  najwyższego  poziomu 
wsparcia – do 900 zł  (gospodarstwa wieloosobowe)  lub 
do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

*Alternatywa  do  dochodowego  kryterium  kwalifiko-
walności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku sta-
łego,  okresowego,  rodzinnego  lub  specjalnego  zasiłku 
opiekuńczego.

*Intensywność  dofinansowania  –  do  90%  kosztów 
kwalifikowanych:
- maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzię-

cia – do 69 tys. zł.

*Liczba transz rozliczeń – do pięciu.

*Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

*Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązy-
wać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane 
oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części  3 
Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowania”.

*Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców.

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą 
wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, 
obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc 
wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu 
inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdra-
żania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych 
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfiko-
wano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego 
załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które nieba-
wem będą obowiązywać to:

*Uwzględnienie  możliwości  fi-
nansowania  z  „Czystego  Powie-
trza”, gdy dofinansowanie łączy się 
z gminnymi programami parasolo-
wymi, w których wnioskodawca nie 
staje  się właścicielem  kotła  do  za-
kończenia okresu trwałości.

* Umożliwianie dłuższej realizacji 
projektu,  gdy  opóźnienie  rozlicze-
nia wynika  z  przesunięcia  terminu 
przyłączenia gazu przez operatora.

*Dopuszczenie kotłów dwupaliwo-
wych na drewno kawałkowe i pellet, 
jako zgodnych z celami programu.

*Doprecyzowanie  wymagań  dla 
przewodów  kominowych  w  przy-
padku  kotłów  na  paliwo  stałe, 
ze względów bezpieczeństwa.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” 
z  najwyższym dofinansowaniem do  69 tys. 
zł przy dochodzie na członka gospodarstwa 
domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy od-
powiednio gospodarstw wieloosobowych 
i  jednoosobowych), oraz dla osób z  ustalo-
nym prawem do  zasiłku. Zmiany dotychcza-
sowego programu mają zapewnić łatwiejsze 
sięganie po dotacje – to najbliższe plany Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2022 r. 

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały zaopinio-
wane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 
17 grudnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie 
trwają prace nad dokumentacją programową, która jest ko-
nieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data 
wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami 
oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana jeszcze w styczniu 
2022 r.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. nie można składać 
wniosków o dotacje na kotły opalane ekogroszkiem. Rozli-
czenie wniosków o płatność do kotłów na ekogroszek będzie 
możliwe wtedy, gdy:

*został złożony wniosek o dofinansowanie do 31 grud-
nia 2021 r. obejmujący swoim zakresem dane zadanie,
*dokonano  zakupu  i  montażu  kotła  na  ekogroszek 

do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury 
lub równoważnego dokumentu księgowego do 31 grud-
nia 2021 r.).

UMiG

W Skoroszowicach i Szczodrowicach stanęły wiaty 
Tradycyjnie przedstawia-

my zakres prac zrealizo-
wanych w ostatnim czasie 
przez Centrum Usług Ko-
munalnych i Technicznych 
w Strzelinie. Pracownicy 
obecnie przygotowują nowy 
punkt szczepień przeciwko 
COVID-19 (więcej o tym 
w tekście na str. 9), któ-
ry będzie zlokalizowany 
w gminnym pomieszczeniu przy ul. Maczka w Strzelinie 
(przy targowisku miejskim). Pomalowana została już hala, 
uzupełniono braki w posadzce. Montowana jest natomiast 
instalacja centralnego ogrzewania oraz grzejniki i nawiewy, 
a także modernizowana jest instalacja elektryczna.

Z innych ważnych zadań warte odnotowania są prace zrealizowane w Skoroszowicach i Szczodrowicach, gdzie zamontowano 
wiaty magazynowe (ok. 20 m2 każdy), które będą służyć mieszkańcom do przechowywania sprzętu, stołów, ławek itp. 

Pracownicy jednostki zamontowali również w strzelińskim Rynku sześć nowych koszy śmietnikowych w części pierzei połu-
dniowej, natomiast siedem na skwerze w centrum Rynku. 

Na ulicy Bolka I Świdnickiego w Strzelinie poziomowane są chodniki. Wyrównywane są płyty kamienne uniesione przez 
korzenie drzew oraz uzupełniana jest kostka brukowa.

Ponadto na wszystkich skwerach trwają prace porządkowe (zbieranie liści, przycinanie gałęzi), oraz prace remontowe po-
legające na wymianie zużytych elementów małej infrastruktury. Na Wzgórzu Parkowym porządkowane i cięte są wiatrołomy.

W styczniu oprócz standardowej usługi taxi odpadowego odbierane są choinki od mieszkańców, którzy taką usługę zamówili 
w CUKiT. Usługa wywozu choinek jest bezpłatna. Demontowane i zabezpieczane są również wszystkie iluminacje świąteczne 
na terenie miasta oraz w Pławnej.

RED

Zamontowana wiata magazynowa 
w Szczodrowicach

Przy ul. Maczka przygotowywany jest nowy punkt szczepień przeciwko koronawirusowi
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Ruszyło nowe świad-
czenie, które ma wspo-
móc w pokryciu części 
kosztów energii oraz 
rosnących cen żywno-
ści. Wysokość dodatku 
osłonowego uzależnio-
ny będzie od wielkości 
rodziny, dochodów. 
Niektórzy mogą otrzy-
mać nawet nieco ponad 
1400 zł rocznie... 

Na początku roku w ży-
cie weszła ustawa o dodat-
ku osłonowym. To nowe 
świadczenie skierowane 
do najbardziej potrzebują-
cych obywateli w pokryciu 
części kosztów energii oraz 
rosnących cen żywności. Re-
alizacją programu w gminie 
Strzelin zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzelinie. -  Świadczenie 
pieniężne  będzie  przysłu-
giwało  gospodarstwom 
domowym jednoosobo-
wym,  w  którym wysokość 
przeciętnego  dochodu  nie 
przekracza  2100  zł  (netto, 
czyli  „na  rękę”)  lub  go-
spodarstwom domowym 
wielorodzinnym, w któ-
rym  miesięczny  dochód 
nie przekracza 1500 zł net-

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie Magdalena Madejczyk wyjaśnia zasady otrzymania dodatku osłonowego

Na realizację programu pozyskano ponad 245 tys. zł
Kto może skorzystać?

Złóż podanie o pomoc  żywnościową…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że zainteresowani 
mogą składać podania w formie papierowej (druk podania do pobrania w GOPS 
w Strzelinie) albo w formie zgłoszenia telefonicznego o przyznanie żywności, 
która jest dostarczana do ośrodka przez Bank Żywności we Wrocławiu. 

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących- Pod-
program 2021. Aby móc uzyskać pomoc należy spełnić kryteria określone w art.7 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz uzyskiwać dochód, który nie przekracza 220% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Przewidywana ilość żywności przypadająca na jedną osobę wynosi 28,17 kg. Wśród produktów są m.
in. groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, makaron, kasza jęczmienna, mleko, szynka drobiowa, 
cukier, olej rzepakowy. Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 39 20 577.

RED

Sprawdź szczegóły 
i złóż wniosek Komu przysługuje dodatek osłonowy? 

to na osobę – wyjaśnia kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
linie Magdalena Madejczyk. 
Jednoosobowe gospodarstwa 
domowe będą mogły liczyć 
na 400 zł dodatku rocznie. 
Gospodarstwa 2-3-osobo-
we otrzymają 600 zł, gospo-
darstwa 4-5 osobowe mogą 
liczyć na 850 zł, natomiast 
gospodarstwa 6 (i więcej) 
osobowe otrzymają 1150 zł. 

Co ważne, w niektórych 
przypadkach gospodarstwa 
będą mogły liczyć na jeszcze 
większe wsparcie. Dotyczy 
to domów, w których głów-
nym źródłem ogrzewania 
jest: 
*kocioł na paliwo stałe
*kominek
*koza
*ogrzewacz powietrza
*trzon kuchenny
*piecokuchnia
*kuchnia węglowa 
*piec kaflowy na paliwo 
stałe
W takich przypadkach go-

spodarstwa mogą otrzymać 
podwyższony dodatek osło-
nowy. Jest jednak jeden waru-
nek. Takie źródło ogrzewania 
musi być wpisane do cen-

tralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku weszły 
w życie przepisy zobowiązu-
jące właścicieli (bądź zarząd-
ców) budynków do złożenia 
takiej deklaracji. Można ją 
złożyć online na stronie www.
zone.gunb.gov.pl, lub we wła-
ściwym urzędzie gminnym. 

Gospodarstwa spełniające 
wyżej wymieniony warunek 
mogą liczyć na podwyższony 
dodatek osłonowy, który wy-
niesie wówczas rocznie: 

*500 zł - dla gospodarstwa 

domowego jednoosobowego;
*750 zł - dla gospodarstwa 

domowego składającego się 
z 2 do 3 osób;

*1062,50 zł - dla gospodar-
stwa domowego składające-
go się z 4 do 5 osób;

*1437,50 zł - dla gospodar-
stwa domowego składające-
go się z co najmniej 6 osób.

Co ważne, rodziny, któ-
re przekraczają wymienione 
na początku artykułu kwoty 
przeciętnego miesięcznego 
dochodu (2100 zł – jedno-

osobowe gospodarstwa; 1500 
zł – wieloosobowe na jed-
nego członka rodziny) rów-
nież mogą liczyć na pewne 
wsparcie w postaci dodatku 
osłonowego. -  W  takich 
przypadkach  obowiązy-
wać  będzie  tzw.  zasada 
złotówka  za  złotówkę. 
Oznacza  to,  że  dodatek 
ten  będzie  przyznawany 
nawet po przekroczeniu 
kryterium  dochodowego, 
a  kwota  dodatku  będzie  
pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia  – wyjaśnia 

kierownik GOPS w Strzeli-
nie. - Minimalna kwota wy-
płacanych dodatków osło-
nowych będzie wynosić 20 
zł – dodaje. 

- Aby  otrzymać dodatek 
osłonowy  należy  złożyć 
wniosek. Mieszkańcy będą 
mieli na to czas do 31 paź-
dziernika 2022 roku. Jeżeli 
wniosek  zostanie  złożony 
do  31  stycznia  2022  roku, 
wypłata  dodatku  zosta-
nie  realizowana  w  dwóch 
równych  ratach,  tj.  do  31 
marca  i  do  2  grudnia.  Ci, 
którzy  nie  złożą  wniosku 
do    końca  stycznia,  nadal 
będą  mogli  ubiegać  się 
o wsparcie. Wówczas mu-
szą  złożyć  wniosek  do  31 
października. W tym przy-
padku  wyplata  100%  do-
datku zostanie zrealizowa-
na do 2 grudnia – tłumaczy 
Madejczyk

Wnioski można pobrać 
w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzelinie przy ul. Kamien-
nej 1, w sekretariacie oraz 
w dziale dodatków mieszka-
niowych (I piętro).

RED

Pieniądze na profilaktykę uzależnień 
W styczniu gmina Strzelin rozstrzygnęła konkurs ofert dotyczący wsparcia działań z zakresu profilak-

tyki uzależnień. Do magistratu wpłynęła oferta od Strzelińskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub 
Abstynenta „Promienie”. Organizacji przyznano ponad 74 tys. zł. Z tych środków stowarzyszenie może 
realizować m.in. wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in-
nych uzależnień, dofinansowanie działalności programów profilaktycznych, terapeutycznych dla osób uza-
leżnionych i współuzależnionych, korzystających z terapii organizowanych przez kluby i stowarzyszenia 
abstynenckie, a także prowadzenie profilaktycznych działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. 

RED

Gmina Strzelin uzyskała dofinansowanie z programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Pomoc świadczona jest od 1 stycznia 
dla dziewięcioro mieszkańców naszej gminy, od poniedziałku do piątku po 2 
lub 3 godziny dziennie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strze-
linie. Gmina Strzelin pozyskała na realizację tego działania ponad 245 tys. zł. 
Przypomnijmy, że program finansowany z Funduszu Solidarnościowego ma 
na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykony-
waniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, które potrzebują usług asystenta w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Skorzystać z tego mogą 
również dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programy zachęcamy do kontaktu 
pod numerem telefonu: 713920577 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Strzelinie, przy ul. Kamienna 1.

RED

ASYSTENT OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Drugi rok z  dofinansowaniem na  usługi asystenta osobi-
stego osoby niepełnosprawnej. Dzięki programowi pomoc 
otrzymuje dziewięcioro mieszkańców naszej gminy. 
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Rozpędza się kolejna 
fala koronawirusa. 
Sprawdziliśmy jak 
przebiega akcja 
szczepień przeciwko 
COViD-19 na terenie 
naszej gminy. Jaki 
jest procent miesz-
kańców w pełni 
zaszczepionych?  

W styczniu mija rok od roz-
poczęcia akcji szczepień 
przeciwko COViD-19 na te-
renie gminy Strzelin. Przypo-
mnijmy, że działa u nas kilka 
punktów szczepień, z czego 
główne to szpital i Publicz-
ny Zakład Lecznictwa Am-
bulatoryjnego w Strzelinie 
(tu szczepienia odbywają się 
w dwóch miejscach – przy-
chodni przy ul. Mickiewicza 
oraz przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ul. 1 
maja). Na rządowej stronie 
internetowej www.gov.pl ist-
nieje możliwość sprawdze-
nia poziomu zaszczepiania 
mieszkańców w poszczegól-
nych gminach. Jak wynika 
z danych (na 24 stycznia 2022 
r. ) w gminie Strzelin w peł-
ni zaszczepionych jest 12 
410 osób, co stanowi 56,3% 
populacji. Minimum jedną 
dawkę przyjęło natomiast 12 
924 osób. Co ciekawe, sporą 
grupę w pełni zaszczepio-
nych stanowią osoby (3940) 
w przedziale wiekowym 40-
59 lat. Wśród seniorów 60-69 
lat w pełni zaszczepionych 
jest 2433 osoby, natomiast 
powyżej 70 lat – 2418 osób. 

To kres możliwości…
Na temat szczepień roz-

mawialiśmy z dyrektorem 
Publicznego Zakładu Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego 

 Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie cały czas prowadzi szczepienia przeciwko COViD-19

Dyrektor Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Strzelinie Norbert Raba 
informuje o przebiegu szczepień przeciwko 
COVID-19

Gmina Strzelin, tak jak w la-
tach poprzednich, również 
w 2021 roku realizowała pro-
gram bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciw gry-
pie dla mieszkańców gminy 
Strzelin w wieku 65 lat i powy-
żej. Realizatorem był Publicz-

W walce o zdrowie mieszkańcówSzczepienia seniorów przeciwko grypie, 
profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HVP) oraz program wczesnego 
wykrywania nowotworów złośliwych prze-
wodu pokarmowego – te  trzy programy re-
alizowała w  ubiegłym roku Gmina Strzelin. 
Łącznie skorzystało z nich ponad 500 osób.

ny Zakład Lecznictwa Am-
bulatoryjnego w Strzelinie. 
W gminnym budżecie prze-
widziano na ten cel 40 tys. zł. 
Program realizowano od paź-
dziernika do grudnia 2021 
roku. Łącznie zaszczepiono 
przeciw grypie 391 osób. 

Warto również wspomnieć, 
że Gmina Strzelin w ubie-
głym roku zrealizowała rów-
nież program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) dla 
dziewczynek z rocznika 2007, 
2008 i 2009 zamieszkałych 
na terenie gminy Strzelin. 
W 2021 roku szczepieniem 
zostały objęte dziewczynki 
z rocznika 2007, tj. 14 letnie, 
zamieszkałe na terenie gmi-
ny Strzelin. Przypomnijmy, 

że wirusy brodawczaka ludz-
kiego (HPV)  przenoszone 
są drogą płciową i wywołują 
przewlekłe zakażenia. Dane 
epidemiologiczne wykazują, 
że zakażenia wirusem bro-
dawczaka ludzkiego są jedną 
z głównych przyczyn zacho-
rowań na raka szyjki macicy. 
Wdrożenie programu polityki 
zdrowotnej i wprowadze-
nie ochronnych szczepień 
w gminie Strzelin spowodu-
je zmniejszenie zachorowal-

ności na choroby wywołane 
wirusem HPV oraz zmniej-
szenie umieralności spo-
wodowanych tym wirusem. 
Na ten cel gmina przezna-
czyła 40 tys. zł. Szczepie-
nie, przeprowadzane przez 
PZLA, odbyło się w dwóch 
etapach. Do programu przy-
stąpiły 52 dziewczynki. 

Gmina Strzelin w grudniu 
ubiegłego roku zakończyła 
również realizację rozpoczę-
tego w 2020 roku, bezpłat-

nego programu pn.: „Profi-
laktyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewo-
du pokarmowego – badanie 
na krew utajoną w kale dla 
kobiet i mężczyzn”. Za re-
alizację programu odpowie-
dzialny był Publiczny Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjne-
go w Strzelinie. Z programu 
skorzystało łącznie 67 miesz-
kańców gminy, znajdujących 
się w grupie ryzyka. 

UMiG

W strzelińskiej przychodni podano blisko 18 tys. dawek szczepionki  przeciwko koronawirusowi

Ile zaszczepionych w gminie Strzelin?

w Strzelinie Norbertem 
Rabą. - Wszyscy czekali-
śmy na  szczepionkę,  gdyż 
ona  dawała  możliwość 
w miarę normalnego funk-
cjonowania  społeczeństwa 
– zaczyna. -  Gdy  dotarły 
do nas pierwsze szcze-
pionki zainteresowanie 
było bardzo duże. Tworzy-
ły  się  spore  kolejki,  które 
musieliśmy  rozładowywać 
między  naszymi  dwoma 
działającymi  punktami 
–  dodaje. Do tej pory Pu-
bliczny Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego zaszcze-
pił w pełni łącznie około 
8000 osób, podając w sumie 
17 393 dawek szczepionki 
przeciwko koronawirusowi. 
-  Rekord  padł w  czerwcu. 
Wówczas  w  ciągu  jedne-
go  dnia  zaszczepiliśmy 
300  osób  –  podkreśla. Za-
interesowanie szczepieniami 
mocno wyhamowało latem. 
- Boom trwał od początku 
rozpoczęcia akcji do końca 
czerwca.  Później  z  uwagi 
na  spadek  liczby zachoro-
wań  oraz  pojawiające  się 
niedorzeczne  informacje 
w  Internecie  o  szkodli-
wości  szczepionki,  ludzie 
przestali  korzystać  z  tej 
możliwości  –  zaznacza. 
Zmiana nastąpiła przy na-

dejściu IV fali koronawirusa, 
gdzie zainteresowanie szcze-
pieniami zwiększyło się. - 
Obecnie szczepimy ok. 100 
osób  dziennie  (większość 
to  osoby,  które  przyjmują 
kolejną  dawkę,  są  jednak 
i  tacy  mieszkańcy,  którzy 
po  raz pierwszy  się  szcze-
pią). Cieszy fakt, że szcze-
pimy  coraz  więcej  dzieci 
między 5. a 18. rokiem ży-
cia – podkreśla Raba. Dyrek-
tor jednocześnie informuje, 
że placówka podaje pacjen-
tom głównie szczepionkę 
firmy Pfizer. - Chce podkre-
ślić,  że  od  początku  akcji 
w  naszych  obu  punktach 
nie  odnotowaliśmy  żad-
nych  niepożądanych  od-
czynów  poszczepiennych 
(zapaść,  wstrząs,  utrata 
przytomności  itp.)  - przy-
znaje. Poziom zaszczepienia 

zarówno w skali krajowej, jak 
i tej gminnej, nie jest jednak 
zadowalający.  -  Niestety, 
nie  zyskujemy  odporności 
zbiorowej, co przekłada się 
na  dramatycznie  funkcjo-
nujący system służby zdro-
wia.  Długi  czas  pandemii 
i  kolejnej  fali  koronawiru-
sa  powoduje  paraliż.  Pa-
cjenci, którzy powinni być 
leczeni  w  szpitalach  spe-
cjalistycznych  i  odbywać 
zaplanowane zabiegi, nie 
trafiaj  tam  i  przychodzą 
do lekarzy Podstawowej 
Opieki  Zdrowotnej,  żeby 
ustabilizować  swój  stan. 
Aby to zobrazować podam, 
że  różnica  przed  pande-
mią  a  obecnie  jest  taka, 
iż przyjmujemy  100% wię-
cej  pacjentów.  To  powo-
duje  duże  obciążenie  ta-
kich przychodni jak nasza. 

To jest nasz kres możliwo-
ści.  Uważam,  że  sytuacja 
byłaby inna, gdyby poziom 
zaszczepienia  społeczeń-
stwa był w granicach 80-90 
%.  Nie  byłoby  wówczas 
tylu zgonów i zachorowań. 
Niestety,  nasz  kraj  wyróż-
nia  się  znacząco  pod  tym 
kątem na tle całego świata. 
Nie  wiem  dlaczego  część 
społeczeństwa  wybiera 
ryzyko  śmierci,  a  nie  ra-
cjonalne argumenty o sku-
teczności szczepienia – za-
stanawia się Norbert Raba.

Przeniosą punkt 
szczepień

Strzelińska przychodnia 
cały czas prowadzi zapisy 
na szczepienia przeciwko 
COViD-19. Dzwoniąc na re-
jestrację (tel. 71 39 21 256), 

należy podać imię, nazwi-
sko oraz PESEL. Wówczas 
zostaje wyznaczony termin 
szczepienia, na które trzeba 
przyjść z dowodem osobi-
stym. Z uwagi bardzo dużą 
ilość obsługiwanych osób 
w przychodni czas oczekiwa-
nia na połączenie może być 
nieco wydłużony. Warto do-
dać, że osoby, które ze wzglę-
du np. na niepełnosprawność, 
podeszły wiek, nie mogą do-
trzeć do punktu szczepień, 
gmina Strzelin wciąż orga-
nizuje transport. Dowozem 
zajmują się m.in. strażni-
cy miejscy czy pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelinie. Wię-
cej informacji o transporcie 
można uzyskać dzwoniąc 
pod numer telefonu (tel. 885 
777 006 – aktywny od ponie-
działku do piątku, w godzi-
nach od 8:00 do 15:00). 

Niedługo zmianie ulegnie 
lokalizacja drugiego punktu 
szczepień. Funkcjonujący do-
tychczas punkt przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 3 
w Strzelinie przestanie dzia-
łać. - „Wyprowadzamy się” 
z terenu szkoły, aby umoż-
liwić  placówce  normalne 
funkcjonowanie.  Mamy 
świadomość,  że  lokaliza-
cja punktu  szczepień przy 
szkole nie jest wygodnym 
miejscem – tłumaczy Raba. 
- Punkt zostanie przenie-
siony do gminnego lokalu 
przy ul. Generała Stanisła-
wa Maczka  (przy  targowi-
sku  miejskim).  W  lutym 
będziemy szczepili już tam 
pierwszych  mieszkańców 
– zaznacza. Punkt działający 
w strzelińskiej przychodni 
pozostanie bez zmian.

Jakub Olejnik
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Transport i łączność
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr  395 w  zakresie 

budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego 
oraz chodnika w Szczodrowicach – 500 tys. zł – zadanie 
przewidziane do realizacji w ramach porozumienia z Woje-
wództwem Dolnośląskim. Zgodnie z deklaracjami inwestycja 
będzie współfinansowana (w wysokości 52% kosztów reali-
zacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez 
Gminę Strzelin. Przewidziany do realizacji odcinek drogi nie 
posiada chodników, a jedynie wąskie, nieregularne pobocza. 
W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie kanalizacji 
deszczowej, chodnika z kostki betonowej, dwóch zatok auto-
busowych o nawierzchni z kostki betonowej, przejść dla pie-
szych oraz przebudowę zjazdów.

2.  Modernizacja  ul.  Wol-
ności  w  Strzelinie  wraz 
z  przebudową  infrastruktury 
technicznej – 165 tys. zł - za-
danie  jest realizowane przez 
Województwo Dolnośląskie. 
Ulica przebiega przez Strzelin 
i stanowi jego wizytówkę, dlate-
go strzeliński samorząd będzie 
partycypować w kosztach prze-
budowy chodników. 

3.  Remont  ul.  Pułaskiego 
(kanalizacja deszczowa) – 100 
tys.  zł  – przed wykonaniem 
nowej nawierzchni na ulicy, ko-
nieczne jest odprowadzenie wód 
opadowych i wykonanie kanali-
zacji deszczowej. 

4. Opracowanie projektu bu-
dowy  ul.  Wichrowej  w  Strze-
linie wraz z parkingiem przy 
Centrum  Sportowo-Rekre-
acyjnym – 50 tys. zł – w ostat-
nich latach na osiedlu „Na Skar-
pie” (przy dawnej wieży ciśnień) 
powstały takie obiekty jak: plac 
zabaw, boisko wielofunkcyjne 
o sztucznej nawierzchni, siłownia 
zewnętrzna, boisko do siatkówki 
plażowej i tor rowerowy (pump-
track). W ubiegłym roku wykonano oświetlenie placu zabaw. 
Aby zapewnić dogodny dojazd opracowana zostanie niezbędna 
dokumentacja techniczna, która umożliwi w przyszłych latach 
przebudowę ulicy Wichrowej w Strzelinie. 

 
5. Remont ulicy Kadłubka w Strzelinie – 50 tys. zł -  Gmina 

Strzelin od wielu lat inwestuje w drogi położone na terenie Osie-
dla Wschodniego. Przyszedł czas na remont ulicy Kadłubka. Nie 
będzie to jednak zrealizowana cała inwestycja, a jedynie  pierw-
szy etap. Gmina nie wyklucza wykonania większego zakresu prac 
w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie.  

6. Remont drogi gminnej w Dobrogoszczy – 35 tys. zł 
– wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna w centrum wsi. 

7. Budowa chodnika w Muchowcu (etap V) – 20 tys. 
zł  – Zaplanowano wykonanie kolejnego etapu chodnika. 
Znaczna część środków (17 tys. zł) pochodzić będzie z fun-
duszu sołeckiego. 

8. Przebudowa ul. Spacerowej w Białym Kościele (etap 
I) – 100 tys. zł – Ulica jest w złym stanie, dlatego  zaplano-
wano pierwszy etap jej przebudowy. Chodzi o drogę położoną 
wzdłuż wałów dolnego zbiornika w Białym Kościele. Część 

pieniędzy (9200 zł) pochodzić będzie z funduszu sołeckiego. 

9. Remont kanalizacji deszczowej w Kuropatniku – 50 
tys. zł - wykonane zostanie oczyszczenie i remont kanalizacji 
deszczowej (odpływ od ul. Stawowej). 

10. Remont drogi gminnej w Kuropatniku (ul. Kaczer-
ki), etap I – 100 tys. zł  

11. Remont drogi w Pęczu (w kierunku Mikoszowa) – 
100 tys. zł  

12. Utwardzenie ul. Diamentowej w Szczawinie – 32 tys. zł - 
część środków (16 tys. zł) pochodzić będzie z funduszu sołeckiego.

13.  Remont  drogi  gminnej  w  Krzepicach  (odcinek 
od posesji nr 18 do 24) wraz z profilowaniem i utwardze-
niem poboczy – 50 tys. zł - Część pieniędzy (6 tys. zł) pocho-
dzić będzie z funduszu sołeckiego.

14. Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach  (doku-
mentacja) – 50 tys. zł – opracowany  zostanie projekt prze-
budowy drogi wraz z budową oświetlenia. 

15.  Zagospodarowanie  miejsc  publicznych  –  plant 
miejskich  wraz  z  ciągami  komunikacyjnymi  i  murem 
obronnym (ul. Pocztowa w Strzelinie) – 50 tys. zł – opra-
cowana zostanie dokumentacja techniczna w uzgodnieniu 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu. 

16. Remont chodnika w Dobrogoszczy (etap VI) – 13 
tys. zł - Zaplanowano wykonanie kolejnego etapu chodnika. 
Środki w całości pochodzić będą z funduszu sołeckiego.

17. Remont chodnika przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej  nr  4  (etap  II)  –  25  tys.  zł  – mieszkańcy Osiedla 
Zachodniego zdecydowali, że całość funduszu przeznaczą 
na kolejny etap remontu chodnika. Pierwszy wykonano 
w ubiegłym roku. 

18. Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP 
oraz  innych  obiektów  użyteczności  publicznej  na  tere-
nie  miasta  poprzez  remont  i  przebudowę  pięciu  dróg 
w Strzelinie  –  7 mln  900  tys.  zł  -   Przebudowane zosta-
ną ulice Piastów Śląskich oraz Gen. Maczka. Przebudowa tej 
pierwszej stanowić będzie drugi etap budowy węzła przesiad-
kowego. Ponadto wyremontowane zostaną ulice: Łokietka, 
Żwirki i Wigury oraz Matejki. Na nich zakres prac obejmie 
również przebudowę sieci wod-kan. Na realizację zadania 
gminie Strzelin przyznano dofinansowanie (7 mln 505 tys. zł) 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. 

19.  Rozbudowa  przejścia  dla  pieszych  ul.  Kościuszki 
w  Strzelinie  –  44  tys. 
zł  oraz  budowa  przej-
ścia dla pieszych na ul. 
Bolka  I  Świdnickiego 
w Strzelinie – 72 tys. zł 

Na ul. Bolka I Świd-
nickiego powstanie nowe 
przejście dla pieszych, na-
tomiast na ul. Kościuszki 
zostanie ono rozbudo-
wane (przy skrzyżowaniu 
z ul. Pocztową). Na ten 
cel gmina otrzyma dofi-
nansowanie (80% warto-
ści obu zadań) w ramach 
Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. W rejonie 
planowanych z przejść dla 
pieszych zostanie wykona-
ne oświetlenie z uwzględ-
nieniem stref  oczekiwania. 
Zapewni to bardzo dobrą 
widoczność pieszego oraz 
bezpieczeństwo i komfort 
przechodniów. Ponadto 
zamontowane zostaną sys-
temy aktywnego oznako-
wania.  Pieszy, który będzie 
zbliżać się do przejścia, 
zostanie wykryty przez 
czujniki.  Zapalą się żółte 
sygnały świetlne nadawane 
przez lampy skierowane 

w obu kierunkach nadjeżdżających pojazdów. Dodatkowo wyko-
nane zostaną pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedo-
widzących. Zastosowane zostaną elementy odblaskowe tzw. kocie 
oczka, jako uzupełnienie znaków. Ponadto na ulicy Bolka I Świd-
nickiego powstanie wyniesione przejście dla pieszych, które ma 
powstrzymać kierowców od dynamicznej jazdy.

20. Remont drogi gminnej w Nieszkowicach (za świe-
tlicą) – 30  tys.  zł  -   część pieniędzy (15 tys. zł) pochodzić 
będzie z funduszu sołeckiego.

21. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 200 tys. zł 
– pod koniec ubiegłego roku złożono do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego trzy wnioski o dofi-
nansowanie kolejnych remontów dróg śródpolnych. Chodzi o: 

- Drogę relacji Strzegów-Dębniki o długości ok. 1,5 km 
(odcinek rozpoczynający się od wykonanej w ubiegłym roku 
drogi, który połączy się z Dębnikami).

- Drogę relacji Strzelin-Gęsiniec o długości ok. 790 m (od-
cinek rozpoczynający się za strzelińską cukrownią, który połą-
czy się z drogą wykonaną w ubiegłym roku).

- Drogę relacji Dębniki-Gębczyce o długości ok. 800 m (od-
cinek od ulicy Leśnej w Białym Kościele, biegnący przy zbior-
nikach wodnych). 

Ważniejsze
zadania 
inwestycyjne 
zaplanowane 
w 2022 roku

Blisko 24 mln złotych na inwestycje 
W budżecie Gminy Strzelin na 2022 r. ponad 23 mln 870 tys. zł przewidziano na wydatki inwestycyjne. 

Jakie zadania znalazły się na liście do realizacji? Podajemy szczegóły…

ciąg dalszy na kolejnej stronie

Strzeliński magistrat ma otrzymać ponad 7 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. W ramach tego programu przebudowanych zostanie pięć dróg, 
m.in. ulica Matejki w Strzelinie

Gmina Strzelin przymierza się do remontu ul. Pułaskiego w Strzelinie. W tym roku przewidziano 100 tys. 
zł na wykonanie kanalizacji deszczowej

 Jedno z zadań inwestycyjnych dotyczy budowy zatoki autobusowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w Szczodrowicach
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Decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożone zadania 
podejmie w tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 

Turystyka
22.  Polsko-Czeskie  kamienne  dziedzictwo  Gęsińca/Hu-

sińca – 290 tys. zł - w partnerstwie z czeską Gminą Svitavy zapla-
nowano geoturystyczne zagospodarowanie nieczynnego kamienio-
łomu nazwanego potocznie „gościęcickim”. Elementem projektu 
będzie rozbudowana część edukacyjna prezentująca na terenie nie-
czynnego wyrobiska największe lokalne bogactwo – geoatrakcje 
i kamienne ciekawostki regionu. Wykonana zostanie infrastruktura 
umożliwiająca wykorzystywanie kamieniołomu w celach turystycz-
nych i edukacyjnych, co przyczyni się do promocji regionu oraz po-
pularyzacji polskiej i czeskiej historii regionu związanej z lokalnym 
kamieniarstwem. Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu 
umożliwi również organizację wydarzeń kulturalnych, turystycz-
nych i edukacyjnych. Planuje się wykonanie drewnianej wiaty z trze-
ma ławostołami, miejsca na ognisko, a także ławek kamienno-drew-
nianych, koszy kamiennych na śmieci, stojaków na rowery, montaż 
lamp solarnych oraz utwardzenia terenu pod miejsca postojowe. 
Zakłada się również utworzenie 
systemu ścieżek o nawierzchni 
utwardzonej umożliwiających 
dostęp do wszystkich elementów 
wyposażenia obiektu. Ponadto 
zaplanowano wykonanie dwóch 
punktów widokowych zlokalizo-
wanych na skałach z barierami 
ochronnymi, stworzenie infra-
struktury edukacyjnej – 5 tablic 
informacyjnych z opisem w języ-
ku polskim, czeskim i angielskim. 
Umieszczona zostanie tablica 
z mapą prezentująca najważniej-
sze geoatrakcje ziemi strzelińskiej 
oraz szlaki rowerowe, a także 
tablice z informacjami ogólny-
mi historycznymi dotyczącymi 
tradycji kamieniarskich Gęsińca. 
Na terenie obiektu zlokalizowane 
zostaną dwa toi- toie. Przewidzia-
no również nasadzenie krzewów, 
drzew i szpalerów.  W planach 
jest także wykonanie zdjęć dna 
zbiornika, które zostaną wyko-
rzystane na jednej z tablic eduka-
cyjnych. Całość będzie miała za 
zadanie promować pogranicze 
i informować o wspólnej historii 
polsko-czeskiej. W tym celu wy-
konany zostanie folder, a także 
spot promocyjny. Projekt dofi-
nansowany jest z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Gla-
censis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. 
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 290 tys. 
zł, z czego dofinansowanie to ok. 118 tys. zł.

23. Opracowanie koncepcji wykonania  ciągu pieszo-ro-
werowego Górzec-Pławna – 15 tys. zł - Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przyjął zaktualizowaną „Koncepcję sieci głów-
nych tras rowerowych województwa Dolnośląskiego – Dolnoślą-
ską Cyklostradę”. Pierwotna koncepcja została poddana konsul-
tacjom społecznym, w ramach których liczne uwagi i propozycje 
wniosła Gmina Strzelin. Uchwalony dokument, który prezentuje 
docelowy przebieg głównych tras będzie podstawą do realizacji 
strategicznego projektu województwa. Wychodząc naprzeciw 
konieczności przygotowania się do realizacji projektu, niezbęd-
ne jest przygotowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowe-
rowego relacji Górzec-Pławna, z którego będzie wynikać, jaką 
powierzchnię działek ewidencyjnych należy nabyć. 

Gospodarka mieszkaniowa 
24. Rozbudowa systemów sieci wod-kan w ramach ini-

cjatywy lokalnej – 100 tys. zł – z punktu widzenia rozwoju 

gminy oraz poprawy komfortu życia mieszkańców, konse-
kwentnie należy rozbudowywać sieć wodociągową i kanali-
zacyjną na nowo powstających osiedlach.  Potrzeb jest dużo 
i konsekwentnie w budżecie należy zapisywać środki na reali-
zację tego typu zadań na terenie miasta i sołectw.

25.  Budowa  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Glinianej 
w Strzelinie – 2 mln 856 tys. zł – inwestycja jest realizowana 
przy udziale Gminy Strzelin w ramach Dzierżoniowskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. Powstaje trzykondygnacyjny 
budynek, z trzema klatkami schodowymi. Będzie wyposażony 
w windy, aby wszystkie mieszkania w budynku były dostępne 
również dla osób niepełnosprawnych. W projekcie znajduje się 
27 mieszkań o powierzchni od ponad 33 m2 do ponad 66 m2. 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa
26.  Rozbudowa  monitoringu  na  terenie  osiedla 

Wschodniego – 23  tys. zł    - mieszkańcy Osiedla Wschod-
niego zdecydowali, że większą część funduszu przeznaczą 
na to zadanie.

Oświata i wychowanie
27. Przebudowa kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie – 

220    tys.  zł  - Gmina Strzelin pod koniec ubiegłego roku 
opracowała dokumentację techniczną na przebudowę ko-
tłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzeli-
nie. To umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne. Gmina 
złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofi-
nansowanie w wysokości 25% oraz o udzielenie pożyczki 
na preferencyjnych warunkach (75% wartości przedsię-
wzięcia). Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzy-
mania dofinansowania. 

28.  Zagospodarowanie  terenu  przy  PSP  w  Białym 
Kościele – 20 tys. zł – opracowana zostanie dokumentacja 
techniczna, która jest niezbędna do wykonania w kolejnych 
latach m.in. miejsc parkingowych, utwardzenia drogi we-
wnętrznej prowadzącej do sali sportowej, placu zabaw i bo-
iska wielofunkcyjnego oraz wymiany ogrodzenia. 

dokończenie ze strony obok

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg

29. Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej w Strzelinie – 
30 tys. zł 

30. Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie – 46 
tys. zł – część środków (8 tys. zł) pochodzi z funduszu sołeckiego. 

31. Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowej 
– Spacerowa w Białym Kościele  – 20 tys. zł 

 
32. Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy 

drodze gminnej Mikoszów-Pęcz na wysokości ostatniej 
posesji Mikoszowa – 11 tys. zł - zadanie realizowane będzie 
w ramach funduszu sołeckiego Mikoszowa. 

33. Modernizacja oświetlenia przy drogach publicznych 
na  energooszczędne w Gminie  Strzelin  –  1 mln  846  tys. 
zł – w ramach zadania realizowanego w partnerstwie z inny-
mi gminami, wykonane zostanie energooszczędne oświetlenie 
drogowe przy drogach publicznych zarówno w mieście i gminie 

Strzelin. Inwestycja obejmuje 
m.in. 640  punktów świetlnych, 
w tym wymianę 607 opraw rtę-
ciowych i sodowych. 

Kultura 
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 
34. Przebudowa bu-

dynku dawnego skle-
pu w Ludowie Polskim 
na  świetlicę  wraz  z  zago-
spodarowaniem terenu 
(projekt  techniczny)  –  15 
tys. zł  - zadanie realizowane 
będzie w ramach funduszu 
sołeckiego. 

35. Remont dachu świetlicy 
w Białym Kościele – 100 tys. 
zł  - w ubiegłym roku opraco-
wano dokumentację technicz-
ną. Na jej podstawie wykonany 
zostanie remont dachu świetlicy, 
który jest w złym stanie. 

Kultura fizyczna i sport
36. Wykonanie węzła sanitarnego na terenie komplek-

su sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień – 7 tys. zł 
-  mieszkańcy Osiedla „Na Skarpie” zdecydowali, że większą 
część funduszu przeznaczą na wykonanie dokumentacji. 

37. Wykonanie piłkochwytów na boisku do siatkówki 
plażowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy wieży ciśnień – 7 tys. zł - mieszkańcy Osiedla „na Skar-
pie” zdecydowali, że przeznaczą na to zadanie większą część 
funduszu. 

38.  Zagospodarowanie  byłego  lodowiska  poprzez 
stworzenie  strefy  aktywnego  wypoczynku  –  1  mln  950 
tys. zł – Gmina planuje wykonać kolejne etapy zadania, po-
legające m.in. na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej 
płyty dawnego lodowiska, budowie miasteczka rowerowego 
oraz toru rowerowego pumptrack ze strefą bezpieczeństwa 
o nawierzchni syntetycznej, wykonaniu nawierzchni asfalto-
wej alejek, przebudowie trybuny głównej, dostawie i montażu 
urządzeń skateparku, elementów małej architektury i wykona-
niu terenu zielonego. W ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych magistrat wniosko-
wać będzie o bezzwrotne dofinansowanie. 

UMiG

Bardzo ciekawa inwestycja ma zostać zrealizowana na terenie nieczynnego kamieniołomu w Gęsińcu (tzw. gościęcicki)
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18 radnych za projektem budżetu
Na grudniowej XL sesji Rady 
Miejskiej Strzelina przyjęto 
m.in. uchwałę budżetową 
na 2022 rok. Ze względu 
na pandemię COVID-19, 
obrady przeprowadzono 
w trybie online. 

Tegoroczny budżet, po wprowadzeniu 
autopoprawki, ma po stronie dochodów 
120 223 870 zł, a zaplanowane wydatki wy-
noszą - 124 667 430 zł. Na wydatki mająt-
kowe (inwestycyjne) zapisano - 23 876 895 
zł. Projekt uchwały budżetowej poparło 18 
radnych, a trzech rajców z klubu „Prawo 
i Sprawiedliwość” wstrzymało się od głosu.

Planowany w przyszłym roku deficyt budżetowy ma zostać sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i wyemitowanymi papierami wartościowymi. 
Warto zaznaczyć, że w 2022 roku gmina planuje  wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków mająt-
kowych. W części inwestycyjnej projekt budżetu uwzględnia zarówno kontynuację realizowanych w 2021 roku 
przedsięwzięć, jak i zupełnie nowe inwestycje takie jak np. remonty kolejnych dróg, przebudowa kotłowni 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie, modernizacja PSZOK-u oraz zagospodarowanie nieczyn-
nego kamieniołomu w Gęsińcu. O najważniejszych zadaniach piszemy szerzej w bieżącym wydaniu „Nowin 
Strzelińskich”. Warto podkreślić, że część inwestycji będzie realizowana przy udziale środków z rządowego 
programu „Polski Ład”, pozyskanych przez gminny samorząd. Dodajmy, że w planie wydatków majątkowych 
uwzględniono również dokapitalizowanie gminnych spółek - Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego 
oraz Strzeliński Ratusz. Przypomnijmy, że ta druga spółka jest odpowiedzialna za odbudowę ratusza.

RED

 Nowy budżet zaprezentowała na sesji burmistrz Dorota Pawnuk

Licytuj „fanty” burmistrza!
Burmistrz Dorota Pawnuk od wielu lat aktywnie wspiera kolejne finały Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej będzie również i tym razem, a szefo-
wa naszej gminy już tradycyjnie przygotowała kilka niecodziennych propozycji 
i gorąco zachęca do udziału w licytacji.

Wśród przeznaczonych na licytacje  „fantów” burmistrza znalazły się następujące atrakcje:  

1. Zwiedzaj Strzelin z burmistrzem 
Burmistrz Dorota Pawnuk po raz pierwszy wcieli się w rolę miejskiego przewodnika i oprowadzi zwycięzcę 

licytacji (wraz z jedną osobą towarzyszącą) po atrakcyjnych turystycznie miejscach Strzelina. W ramach tej 
atrakcji burmistrz zaprosi również uczestników wycieczki na obiad.

2. Zwiedzanie ratusza i wyjątkowa sesja fotograficzna 
Pewne jest, że będzie to pierwsza i być może ostatnia taka sesja w niezwykle klimatycznych piwnicach oraz 

innych miejscach odbudowywanego strzelińskiego ratusza. Ten, kto wylicytuje sesję będzie miał bez wątpie-
nia wyjątkową i niecodzienną pamiątkę. O profesjonalne wykonanie sesji zadba znany strzeliński fotograf  Jan 
Jakub Smarczewski, a  elementem towarzyszącym tej atrakcji będzie zwiedzanie naszego ratusza. 

3. Grilluj z burmistrzem w malowniczym Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele 
Zwycięzca licytacji będzie miał okazję przekonać się jak burmistrz Dorota Pawnuk radzi sobie przy gril-

lu. Jednak licytacja dotyczy nie tylko wspólnego grillowania, ale też weekendowego pobytu ( z rodziną lub 
przyjaciółmi) w 6-osobowym nowoczesnym domku wyposażonym m.in. w klimatyzację i bezpłatny internet. 
Atrakcja będzie zrealizowana w 2022 r., w terminie wskazanym przez zwycięzcę licytacji.

RED



Wydatki sołectw i osiedli pod lupą „Nowin Strzelińskich”

400 tys. zł dla organizacji pozarządowych  
W drugiej połowie stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk przyznała 400 tys. zł 

dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji na 2022 rok. Dofinansowanie otrzymało 
łącznie 17 organizacji pozarządowych. W ramach przekazanych środków finansowych kluby sportowe 
mogą realizować następujące działania: prowadzenie stałych zajęć treningowych, organizacja i udział 
w zawodach i turniejach sportowych, organizacja i udział w obozach związanych ze szkoleniem dzieci 
i młodzieży. Poniżej przedstawiamy tabelę z rozdysponowaniem środków na poszczególne organizacje. 

RED

Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców 4 500,00
Zakup sadzonek kwiatów i krzewów 1 500,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w 
tym terenów zielonych 1 000,00
Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na 
świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu 15 225,76
Działania wspierające lokalne służby ratownictwa pożarowego 1 500,00
Utrzymanie zieleni 4 500,49
Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności 
mieszkańców sołectwa 4 186,00
Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z 
mieszkańcami sołectwa 1 230,00
Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze 
gminnej Mikoszów-Pęcz na wysokości ostatnich posesji 
Mikoszowa 11 018,00
Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap V 17 850,00
Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu 
sołectwa 499,00
Doposażenie OSP Nieszkowice 3 000,00

Remont odcinka drogi gminnej w m. Nieszkowice o dł. ok.. 100 m 15 000,00
Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup 
paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych 
terenów 246,61
Doposażenie OSP Nowolesie 4 000,00
Wykonanie daszka nad wejściem do budynku świetlicy 1 000,00

Zakup tłucznia do wyrównania i utwardzenia terenów gminnych 1 000,00
Koszenie boiska sportowego 1 300,00
Zakup ławek i ławostołów 3 000,00
Utrzymanie zieleni 1 500,00
Zakup książek do filii biblioteki miejskiej 1 500,00
Działalność na rzecz rozwoju kultury 1 700,00
Poprawa wizerunku wsi 4 073,65
Remont drogi w m. Pęcz (w kier.m. Mikoszów) 15 000,00
Spotkania kulturalno-rozrywkowe 5 251,81
Utrzymanie gminnych terenów zielonych 5 000,00
Zakup grilla 800,00

19 073,65Nowolesie25

26 051,81Pęcz26

24 Nieszkowice 18 246,61

18 349,00Muchowiec23

23 725,76Ludów Polski21

20 934,49Mikoszów22

Dzięki funduszom - sołeckiemu i osiedlowemu - o części samorządowych wydatków z budżetu 
gminy Strzelin bezpośrednio decydują mieszkańcy miasta oraz terenów wiejskich. „Nowiny 
Strzelińskie” już tradycyjnie sprawdziły, na co tym razem przeznaczyli publiczne pieniądze.

Jeszcze w 2021 roku na zebraniach wiejskich w sołectwach oraz na zebraniach osiedlowych organi-
zowanych w Strzelinie ich uczestnicy zdecydowali na co będą przeznaczone przysługujące jednostkom 
pomocniczym gminne pieniądze. Na realizację funduszu sołeckiego w 2022 r. w budżecie gminy Strzelin 
zapisano 757 935,62 zł. Przypomnijmy, że wysokość kwot dla poszczególnych sołectw wynika z liczeb-
ności ich mieszkańców.  Dlatego największe, niemal identyczne, kwoty przypadły Kuropatnikowi (51 
690 10 zł) oraz Gęsińcowi (51 690 zł). Najmniej w bieżącym roku mają do wydania dwie miejscowości 
- Dankowice (4749 zł) oraz Górzec (4000 zł), których mieszkańcy zdecydowali, że większość przysługu-
jących sołectwom środki gmina przeznaczy w ich imieniu na realizację zadań na drogach powiatowych. 
Z tego samego powodu mniejsze środki zapisano w funduszu sołeckim dla takich sołectw jak: Warkocz, 
Bierzyn i Dębniki. Z funduszu sołeckiego w 2022 roku nie skorzystają mieszkańcy Gościęcic. Stało się 
tak z ważnej i bardzo przykrej przyczyny jaką była ciężka choroba i śmierć sołtysa Władysława Białkow-
skiego. Z tego względu nie mogło zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym byłby rozdysponowany 
i uchwalony fundusz. To jednak wyjątkowa sytuacja i władze gminy już zapowiedziały, że zrobią wszyst-
ko, aby Gościęcice nie zostały pokrzywdzone. A to oznacza, że potrzeby tego sołectwa będą z pewno-
ścią uwzględnione w tegorocznych gminnych wydatkach. Jeśli chodzi o fundusz osiedlowy to w 2022 
roku skorzysta z niego tylko 5 strzelińskich osiedli. Niestety, 
z uwagi na niedopełnienie procedur, musiał zostać odrzu-
cony wniosek Osiedla Południowego. Wszystkie pozostałe 
osiedla mogą liczyć już tradycyjnie na 25 tys. zł. Pełen wykaz 
wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego prezentuje-
my w dołączonych do artykułu tabelach. Warto podkreślić, 
że w ciągu roku mieszkańcy sołectw i osiedli mogą zmieniać 
i modyfikować plany, ale musi się to odbyć podczas zebra-
nia wiejskiego lub osiedlowego. O zadaniach realizowanych 
w sołectwach i osiedlach będziemy oczywiście sukcesywnie 
informować na łamach naszej gazety.

(RED)   

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA    PRZYZNANA KWOTA DOTACJI 
                             NA 2022 ROK (zł)
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”         12 000
Ludowy Klub Sportowy Gromnik Kuropatnik              23 000
Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin”        11 000
Klub Sportowy Strzelinianka          93 000
MGZ Ludowych Zespołów Sportowych         63 000
Klub Sportowy Boi Team Jiu-Jitsu            7 000
Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise”           2 000
Ognisko TKKF „Jastrząb”                           7 000
Polski Towarzystwo Turystyczno Krajozanwcze           3 000
Terenowy Klub Sportowy „Granit”                       27 000
Klub Sportowy Karszów              4 000
Strzeliński Klub Karate Kyokushin             7 000
Strzelińskie Towarzystwo Sportowe „EXTREME”           6 000
Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”         60 000
Fundacja Młodzi Sportowcy          66 000
Strzeliński Klub Biegacza Granit Strzelin            4 000
Klub Sportowy Judo Tigers                           5 000

Na co mieszkańcy 
przeznaczyli środki?



Nr 1(88) 25 stycznia 2022

14

Kontrole przestrzegania obostrzeń

Ponad 80 interwencji...
Przez ostatni miesiąc Straż Miejska w Strzelinie podjęła 

80 interwencji, z których 38 stanowiły wykroczenia. - Kon-
trolowaliśmy  przestrzegania  uchwał  antysmogowych 
(zadymienie),  reagowaliśmy  na  zwiększoną  ilość  zgło-
szeń dotyczących psów, nieprawidłowe gospodarowanie 
odpadami,  okresowo  monitorowaliśmy  ruch  pojazdów 
powyżej  10  ton na  skrzyżowaniu ulic Wolności  i Piłsud-
skiego w Strzelinie oraz przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego – wymienia komendant Straży Miejskiej w Strzeli-
nie Ireneusz Kuropka. Ponadto, z uwagi na polecenie wojewody 
dolnośląskiego skierowane do policji i staży miejskich, funkcjo-
nariusze przeprowadzali wspólne patrole nakierowane na kon-
trole przestrzegania obostrzeń związanych z COViD-19. - W  
drugiej  połowie  grudnia  wykonaliśmy  pięć  patroli  pod 
tym kątem. Działania  te, w związku z kolejnymi pisma-
mi wojewody będą kontynuowane. Ich znaczenie będzie 
rosło w związku z V-tą falą związaną z bardzo zaraźliwą 
odmianą wirusa COVID-19 – Omikronem – podkreśla Ku-
ropka. - Gorąco zachęcam do przestrzegania trzech pod-
stawowych zasad: zachowania dystansu społecznego, de-
zynfekcji  rąk oraz  zasłaniania ust  i  nosa. Przewidywana 
skala zakażeń jest porażająca. Przestrzeganie tych zasad 
pozwoli wszystkim bezpieczniej przetrwać ten trudny dla 
wszystkich okres – apeluje.

RED

Wraz z nadejściem no-
wego roku weszła w życie 
znowelizowana ustawa Pra-
wa o ruchu drogowym oraz 
Kodeksie Wykroczeń. Zmia-
ny dotyczą m.in. większych 
kwot mandatów, dodatko-
wych przepisów chroniących 
pieszych czy dotkliwych re-
strykcji wobec nietrzeźwych 
kierowców. 

Od stycznia, gdy wniosek 
o ukaranie kierowcy zosta-
nie skierowany do sądu za 
złamanie przepisów ruchu 
drogowego, ten może wy-
mierzyć maksymalną karę 
grzywny do 30 tys. zł (wcze-
śniej do 5 tys. zł). Taka kara 
ma grozić za najpoważniej-
sze przewinienia. Kierowcy, 
którzy przekraczają dopusz-
czalną prędkość, wyprzedzają 
w miejscu niedozwolonym 
lub naruszają przepisy chro-
niące pieszych, muszą liczyć 
się zatem ze znacznie więk-
szymi restrykcjami. Nowe 
przepisy wprowadzają także 
regulacje dotyczące zatrzy-
mywania prawa jazdy. To tak-
że zwiększone grzywny za 
kierowanie pojazdem w sta-
nie po spożyciu alkoholu 
czy wykroczenia popełnienie 
na przejazdach kolejowych.

Regulacje dotyczą głów-

Od stycznia kierowcy przekraczający prędkość muszą liczyć się z więk-
szymi mandatami (zdj. ilustracyjne)

Odznaczenie za wspieranie 
inwalidów wojennych

W grudniowym numerze „Nowin Strzelińskich” pisaliśmy 
o cennym odznaczeniu przyznanym szefowej gminy Strzelin. 
Przypomnijmy, że decyzją Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Inwalidów Wojennych RP burmistrz Dorotę Pawnuk 
uhonorowano Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojen-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Wracamy do tego tematu, gdyż 
w piątek, 14 stycznia odznaczenie dotarło do uhonorowanej. 
Szefowa naszej gminy nie mogła go wcześniej odebrać na gali 
we wrocławskim Hotelu Europejskim, bo na przeszkodzie 
stanęły bardzo ważne względy osobiste. Odznaczenie przeka-
zał Dorocie Pawnuk, upoważniony przez zarząd związku, szef  
lokalnych struktur Związku Inwalidów Wojennych RP - Jan 
Ozarczuk. W tym kameralnym, ale bardzo miłym spotkaniu, 
prezesowi Ozarczukowi towarzyszył Ryszard Kobylański, wi-
ceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Strzelinie. Goście wręczyli naszej burmistrz medal 
i legitymację oraz książkę wydaną przez Związek Inwalidów 
Wojennych RP. 

Warto podkreślić, że burmistrz Dorota Pawnuk nie jest je-
dyną mieszkanką gminy uhonorowaną tym zaszczytnym od-
znaczeniem. Wcześniej otrzymali je również - Prezes ZIWRP 
w Strzelinie Jan Ozarczuk oraz sekretarz strzelińskiego związ-
ku - małżonka Pana Jana - Krystyna Ozarczuk.

Spotkanie było też dobrą okazją do rozmowy o aktualnych 
i planowanych działaniach strzelińskich związków kombatan-
tów i inwalidów wojennych.

RED

Burmistrz Strzelina Dorotę Pawnuk uhonorowano Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojen-
nych Rzeczypospolitej Polskiej

Zaostrzenie kar i zmiany w punktach karnych 

Mandaty ostro w górę
Od  stycznia znacząco wzrosły mandaty w  Polsce. 
Spore przekroczenie dozwolonej prędkości może 
skończyć się karą nawet do  5 tys. zł. Zmiany doty-
czą także punktów karnych, których jednorazowo 
będzie można otrzymać aż  15. Wzrosły stawki nie 
tylko za przekroczenie prędkości...

nie wykroczeń, które sta-
nowią najczęstsze przyczy-
ny wypadków drogowych. 
To przede wszystkim prze-
kroczenie dopuszczalnej 
prędkości. Jeżeli będziemy 
jechać za szybko już o 31 
km/h, minimalna kwota 
mandatu wyniesie 800 zł 
(dotychczas było to od 200 
do 300 zł). Z proporcjonal-
nie większymi mandatami 
muszę się liczyć kierowcy, 
którzy jeszcze bardziej prze-
kroczą dopuszczalną pręd-
kość. Szczegóły w tabelce 
poniżej. 

Grzywną minimum 1500 
zł zagrożeni będą kierowcy, 
którzy popełnili wykrocze-
nie wobec pieszego. Mówi 
o tym nowy artykuł 86b ko-
deksu wykroczeń. Wprowa-
dza on katalog nieprawidło-
wych zachowań, takich jak 
nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu czy niezatrzymanie 
pojazdu przed przejściem 
dla pieszych, aby umożliwić 
przejście osobie z niepeł-
nosprawnością. To także 
wyprzedzanie na przejściu 
dla pieszych lub omijanie 
pojazdu, który zatrzymał się 
by umożliwić przejście pie-
szemu. Wówczas sąd może 
dodatkowo orzec zakaz pro-
wadzenia pojazdów, w szcze-

gólności, jeżeli sprawca 
wykroczenia spowodował 
zagrożenie bezpieczeństwa 
pieszego.

Do wielu poważnych wy-
padków dochodzi również 
na przejazdach kolejowych. 
Uderzenie rozpędzonego 
pociągu w samochód naj-
częściej kończy się tragicz-
nie. Dlatego za objeżdżanie 
opuszczonych zapór, wjeż-
dżanie na przejazd, gdy za-
pory już się opuszczają, nie-
stosowanie się do sygnałów 
świetlnych czy wjeżdżanie 
na przejazd, jeżeli po jego 
drugiej stronie nie ma miej-
sca na kontynuowanie jazdy, 
grozić będzie mandat nie 
mniejszy niż 2 000 złotych.

Kolejne ważne zmiany 
dotyczą podniesienia dolnej 
granicy grzywny do 2500 
zł za kierowanie pojazdem 
mechanicznym po spożyciu 
alkoholu, a do 1000 zł za 
poruszanie się po spożyciu 
alkoholu pojazdem innym, 
niż mechaniczny (np. rower 
lub hulajnoga). Również 
spowodowanie kolizji pod 
wpływem alkoholu lub środ-
ków działających podobnie 
oznaczać będzie mandat 
nie mniejszy niż 2500 zł. 
Artykuł 86 par.1a kodeksu 

wykroczeń za kolizję, gdzie 
poszkodowani odniosą ob-
rażenia (poniżej 7 dni) wpro-
wadza minimalną grzywnę 
1500 złotych.

Policjanci obecnie mogą 
zatrzymać prawo jazdy kie-
rowcom w transporcie dro-
gowym za nierejestrowanie 
aktywności kierowcy, uży-
wanie cudzej karty kierowcy, 
nieuprawnioną ingerencję 
w działanie tachografu czy 
odłączenie tachografu.

Nowelizacja ustawy wpro-
wadza zmiany również 
w punktach karnych. Do tej 
pory w czasie jednej kon-
troli drogowej kierowca nie 
mógł dostać więcej niż 10 
punktów karnych. Teraz ten 
limit wzrósł do 15 punktów, 
a wykroczeń, za które będzie 
można otrzymać maksymal-
ną ilość punktów jest aż 12. 
To m.in. nadmierne przekro-
czenie prędkości, nieustą-
pienie pierwszeństwa osobie 
znajdującej się na przejściu 
dla pieszych albo na nie 
wchodzącej, wyprzedzanie 
przed pasami, omijanie po-
jazdu, który jechał w tym 
samym kierunku, lecz za-
trzymał się w celu ustąpienia 
pieszym. 

opr. JO 

Tabela przedstawiająca nowe kary za wykroczenia:
• przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 złotych 
• przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 złotych (3 pkt karne)
• przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 złotych (3 pkt karne)
• przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 złotych (6 pkt karnych)
• przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 złotych (6 pkt karnych)
• przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 złotych (10 pkt karnych) lub 1600 zł 
(jeśli, w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy)
• przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 złotych (13 pkt karnych) lub 2000 zł 
(jeśli, w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy)
• przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 złotych (15 pkt karnych) lub 3000 zł 
(jeśli, w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy)
• przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 złotych (15 pkt karnych) lub 4000 zł 
(jeśli, w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy)
• przekroczenie prędkości od 71 km/h – 2500 złotych (15 pkt karnych) lub 5000 zł 
(jeśli, w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy)
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Od niedawna jest Pan 
komendantem strzeliń-
skiej jednostki policji. 
Do naszej komendy 
trafił Pan z Dzierżoniowa. 
Mieszkańcy nie znają jesz-
cze Pana dobrze, dlatego 
prosimy opowiedzieć coś 
więcej o sobie i swojej 
ścieżce zawodowej…

- Pochodzę ze Świdnicy.  
Tam się urodziłem, spędzi-
łem dzieciństwo i młodość. 
Natomiast moja kariera 
zawodowa w policji jest 
związana przede wszystkim 
z Dzierżoniowem. W tamtej-
szej komendzie powiatowej 
rozpoczynałem pracę w po-
licji,  przechodziłem kolej-
ne szczeble kariery, od po-
licjanta pełniącego służbę 
zewnętrzną, którego miesz-
kańcy widzą na co dzień, 
przez dzielnicowego, do na-
czelnika pionu prewencji. 
Przez znaczną część kariery 
zawodowej byłem związany 
właśnie ze służbami prewen-
cyjnymi, podobnie jak kom. 
Grzegorz Maciąg, pracuję 
do dzisiaj w prewencji.

Kolejnym okresem mo-
jej służby była praca w Ko-
mendzie Miejskiej Policji we 
Wrocławiu, gdzie objąłem 
stanowisko Zastępcy Ko-

 Nowym komendantem strzelińskiej policji został mł. insp. 
Przemysław Marut (zdj. udostępnione przez KPP Strzelin)

W poniedziałek, 10 stycz-
nia w Komendzie Powiato-
wej Policji w Strzelinie odby-
ła się uroczystość powitalna 
nowego komendanta, któ-
rym został mł. insp. Prze-
mysław Marut. Ze względu 

Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie

Nowy komendant strzelińskiej policji
na reżim sanitarny uroczy-
stość odbyła się w wąskim 
gronie kadry kierowniczej 
strzelińskiej komendy. Mł. 
insp. Przemysław Marut 
zastąpił na tym stanowisku 
mł. insp. Alicję Zabłocką, 

która odeszła na emerytu-
rę. W trakcie uroczystości 
mł. insp. Alicja Zabłocka 
dziękując za współpracę 
wszystkim zgromadzonym 
podkreśliła, że nie planuje 
wycofać się z aktywnego 

życia. Zamierza podróżo-
wać, jak również rozwijać 
pasje oraz zainteresowanie, 
na które z racji pełnionej 
funkcji nie było czasu. War-
to wspomnieć, że mł. insp. 
Alicja Zabłocka zaczęła 

służbę w szeregach poli-
cji w 1997 roku. Przez lata 
przechodziła kolejne szcze-
ble kariery, związana głów-
nie z pionem dochodzenio-
wo – śledczym. W kwietniu 
2020 roku objęła stanowi-

sko Komendanta Powiato-
wego Policji w Strzelinie. 

Więcej o nowym komen-
dancie  można  przeczytać 
w wywiadzie  znajdującym 
się poniżej.

RED

Wspinaczka górka, 
narciarstwo i… 
służba w policji Skupi się na kwestiach irytujących mieszkańców
Od  10 stycznia Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelinie ma nowego komendanta. Mieli-
śmy przyjemność porozmawiać i  przybliżyć 
naszym czytelnikom mł. insp. Przemysława 
Maruty, który objął to stanowisko.

mendanta Miejskiego ds. 
Prewencji. Następnie wróci-
łem do komendy w Dzier-
żoniowie na stanowisko za-
stępcy komendanta, a przez 
ostatnie 4 lata byłem komen-
dantem dzierżoniowskiej 
policji. 

Przyznam, że znam już 
trochę strzelińską społecz-
ność. W przeszłości już tak 
się zdarzało, że komendanci 
z Dzierżoniowa przecho-
dzili do Strzelina, więc ten 
kontakt ze Strzelinem był. 
Znamy się, przyjaźnimy za-
równo z komendant Alicją 
Zabłocką, jak i z komendan-
tem Grzegorzem Maciągiem. 
Spodziewam się więc konty-
nuacji dobrej współpracy.

A prywatnie jakie 
są Pana zainteresowania?

- Prywatnie mam bardzo 
wiele różnych zaintereso-
wań, o których zapewne 
opowiadałbym zbyt długo. 
Na pewno mogę wymienić 
narciarstwo i wspinaczki gór-
skie - to jest coś, co kocham. 
Wielką frajdę sprawia mi 
różnego rodzaju aktywność 
narciarska, zarówno narciar-
stwo alpejskie, a także nar-
ciarstwo biegowe. Polecam 
każdemu. Dodatkowo, 2 lata 

temu odkryłem skitour (jaz-
da na nartach na obszarach 
nieoznakowanych lub nie 
patrolowanych, poza trasami 
i ośrodkami narciarskimi  - 
przyp. red.), gdzie oddaje się 
wędrówkom po Karkono-
szach, Sudetach.

A teraz będę miał możli-
wość przetestowania mojego 
roweru i własnych możliwo-
ści na strzelińskich singletrac-
kach. Słyszałem, że są tu cie-
kawe trasy, także na pewno je 
sprawdzę.

Czy zdążył się już Pan 
zapoznać z funkcjonowa-
niem tutejszej komendy? 
Czy zamierza Pan wpro-
wadzić jakieś zmiany 
w działalności strzelińskiej 
jednostki?

- Jestem krótko na nowym 

stanowisku, jed-
nak udało mi się 
już spotkać za-
równo z lokalny-
mi samorządow-
cami, jak i z panią 
prokurator. Oczy-
wiście to nie były 
spotkania dot. 
konkretnych usta-
leń, ale widzę, 
że ta współpraca 
na każdym polu 
układa się bardzo 
dobrze. Jestem ta-
kim człowiekiem, 
który nie zmienia 
rzeczy, które do-
brze działają, więc 
na ten moment 
żadnym zamie-

rzeń dotyczących zmian nie 
mam, choć tak jak wspomnia-
łem, jest to też krótki okres, 
od kiedy jestem w Strzelinie. 

A jak zapatruje się Pan 
na powiat strzeliński pod 
kątem policyjnym? 

- Bardzo dobrze znam 
ten teren. Przed objęciem 
stanowiska zapoznałem się 
z pracą strzelińskiej jednost-
ki policji, również posterun-
ku w Wiązowie. Specyfika 
powiatu strzelińskiego jest 
taka, że jest to powiat przede 
wszystkim o charakterze rol-
niczym. Mamy dwa ośrodki 
miejskie, a poza tym są tu te-
reny rolnicze. I ta specyfika 
rzutuje na przestępczość 
i zagrożenia. Oprócz tego 
autostrada generuje zagro-

żenia w ruchu drogowym. 
Uważam, że zagrożeń jest 
tyle samo, co w innych po-
dobnych powiatach. Strzelin 
nie wyróżnia się na ich tle, 
ani na minus, ani na plus. 
Strzelińscy policjanci mają 
tu swoją pracę do wykonania 
i realizują ją dobrze, panu-
ją nad zagrożeniami. Także 
mieszkańcy mogą czuć się 
spokojnie.

Na jakie aspekty będzie 
Pan kładła szczególny na-
cisk podczas kierowania 
jednostką?

- W pracy komendanta za-
wsze zwracałem uwagę na to, 
co irytuje i przeszkadza 
mieszkańcom na co dzień. 
Policja to jest taka instytu-
cja, która powinna służyć 
mieszkańcom, tak żeby po-
prawiać warunki ich życia, 
poziom poczucia bezpie-
czeństwa. To bezpieczeń-
stwo jest kwestią kluczową 
w wielu aspektach, np. przy 
pojawieniu się inwestora ze-
wnętrznego. Jeżeli ktoś chce 
zamieszkać na danym tere-
nie, jest to jedno z pierw-
szych pytań, które padają, 
choć w pierwszej chwili 
może się wydawać, że pod-
jęcie decyzji o inwestycji, czy 
przeprowadzce ma niewiele 
wspólnego z policją. I wła-
śnie dlatego to poczucie 
bezpieczeństwa jest w moim 
odczuciu tak ważne.

Druga kwestia, do której 
będę przywiązywał wagę, 

to uwagi mieszkańców. Dla 
społeczeństwa niepokojące 
są np. akty wandalizmu, na-
gminne łamanie przepisów 
drogowych, czy inne zda-
rzenia, z którymi spotykają 
się na co dzień, w drodze 
do pracy, czy szkoły. To one 
mają wpływ na to poczucie 
bezpieczeństwa. To są oczy-
wiście tylko przykłady zda-
rzeń, które mają taki nega-
tywny wpływ na codzienne 
funkcjonowanie społeczeń-
stwa. Mam już pierwsze sy-
gnały, z jakimi problemami 
boryka się lokalna społecz-
ność. Chce się im przyjrzeć, 
jednak obecnie jest za wcze-
śnie żeby mówić o kon-
kretach, ale pewne jest, 
że skupię się na kwestiach 
irytujących mieszkańców.

Z  jakimi  najważniejszy-
mi problemami boryka 
się  strzelińska  jednostka, 
a  co  według  Pana  należy 
do jej atutów?

- Uważam, że moi po-
przednicy sprawujący urząd 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelinie, dopro-
wadzili swoją wieloletnią 
pracą do sytuacji, w której 
Strzelin można uważać za 
bezpieczne miasto do życia. 
A ja, zwracając się do miesz-
kańców całego powiatu, chcę 
przede wszystkim powie-
dzieć, że dołożę wszelkich 
starań, żeby ich spokojna 
okolica nadal taką pozostała.

Rozmawiał Bartosz Ślusarz
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Sołectwo, znajdujące się zaledwie kilka kilometrów od Strzeli-
na ma potencjał, aby być atrakcyjnym miejscem do osiedlania 
się. Obecnie może być niedostrzegane ze  względu na  kiepski 
stan drogi dojazdowej. Z  sołtysem Dobrogoszczy rozmawiali-
śmy również o funduszu sołeckim, a także potrzebach. 

Odwiedziliśmy kolejne sołectwo w ramach naszego stałego cyklu. Tym razem udaliśmy 
się do Dobrogoszczy. Sołtysem od blisko 15 lat jest Bogusław Sikora. W skład rady sołec-
kiej wchodzą jeszcze Zbigniew Sochacki, Agnieszka Dzięcielska oraz Jan Strzelecki. Sołtys 
na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym. Uprawia głównie pszenicę, jęczmień, rzepak, 
kukurydzę i buraki. Sołectwo jest niewielkie, gdyż liczy nieco ponad 180 mieszkańców. Ma jed-
nak spory potencjał. Bliskość do Strzelina (około 5 km) i położenie na uboczu zapewniające 
ciszę to jedne z autów. Mimo to powstaje tam niewiele nowych domów. - Bardzo możliwe, 
że ludzi odstrasza fatalny stan drogi dojazdowej, powiatowej, do miejscowości. Myślę, 
że gdyby udało się ją wyremontować stalibyśmy się atrakcyjnym miejscem do osie-
dlania – zaznacza sołtys. - Przez Dobrogoszcz nie prowadzi droga przelotowa, co jest 
bardzo dużym plusem. Nie mamy tutaj wzmożonego ruchu, a spacerowanie po wsi 
jest dużo bezpieczniejsze – zaznacza. Mieszkańcy chętnie integrują się podczas wioskowych 
imprez. Tych, z przyczyn związanych z COViD-19, było w ubiegłym roku dużo mniej niż 
przed pandemią. Udało się, z pomocą Strzelińskiego Ośrodka Kultury, zorganizować piknik 
rodzinny połączony z Dniem Dziecka, a także wizytę św. Mikołaja. Pandemia pokrzyżowała 
jednak Dzień Kobiet, który bardzo chętnie był obchodzony przez panie z Dobrogoszczy. - 
Przed pandemią organizowaliśmy  również wycieczki  sołeckie. Zwiedziliśmy m.in. 
Wrocław, Nową Rudę, Kraków, Złoty Stok itp. Być może wrócimy do tego rodzaju 
integracji, ale z uwagi na przepisy zabraniające przeznaczania środków z funduszu 
sołeckiego na takie cele, będzie to utrudnione – podkreśla Bogusław Sikora. 

Większość pieniędzy na chodnik 
W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji blisko 20 tys. zł z funduszu sołeckiego. Naj-

więcej, gdyż ok. 13 tys. zł zdecydowali się przeznaczyć na kolejny (już szósty) etap remontu 
chodnika. - Od kilku lat sukcesywnie, po kawałku, naprawiamy chodnik. Na razie re-

Sołtysem Dobrogoszczy od blisko 15 lat jest Bogusław Sikora

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz. nr 209/6),

- dla części miejscowości Biały Kościół (cz. dz. nr 170/2).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Strzelina uchwał:
- Nr XXXVII/500/21 z 28 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biały Kościół (dz. nr 209/6).
- Nr XXXVIII/515/21 z 26 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biały Kościół (cz. dz. nr 170/2).

Zainteresowani mogą składać:
1) Wnioski do ww. planów w formie pisemnej.
2) Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski do planów miejscowych oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które po-
winny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 
11, 57-100 Strzelin, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udo-
stępniania danych osobowych na  potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Z życia sołectw

Na co pójdą pieniądze w Dobrogoszczy?

montujemy go po jednej stronie drogi (są po obu -red.). Zaawansowanie jest w gra-
nicach 70%. Gdy uda się wyremontować całą jedną stronę, to zajmiemy się drugą, 
która również wymaga naprawy – wyjaśnia sołtys. Kolejnym zadaniem, na które przezna-
czone zostaną środki w ramach funduszu sołeckiego jest utrzymanie terenów zielonych – 
2300 zł. - Do tej pory sami kosiliśmy boisko i inne tereny. Ponosiliśmy koszty paliwa, 
no i eksploatacji kosiarki. Mamy jednak dość duży areał. Stwierdziliśmy, że lepiej 
będzie przeznaczyć pieniądze na firmę zewnętrzną, która regularnie będzie kosiła 
sołecki teren – wyjaśnia Bogusław Sikora. W sołeckich wydatkach znalazło się również 
1500 zł na doposażenie świetlicy. Chodzi o zakup zmywarki. - Świetlica jest często wynaj-
mowana na różne okoliczności (np. komunie, chrzciny itp.). Mamy bogate wypo-
sażenie, m.in. zastawę stołową. Problemem jest jednak mycie naczyń. Przy zlewie 
zamontowany jest podgrzewacz wody. Słabe ciśnienie sprawia jednak, że woda leci 
powoli. Wynajmujący często zabierają naczynia do domu i tam je myją, a później 
odwożą do świetlicy. Aby tego uniknąć zamierzamy kupić zmywarkę – przyznaje. 
Kolejnym zadaniem w ramach funduszu będzie poprawa estetyki wsi. Chodzi o upiększenie 
przystanku autobusowego i odmalowanie wioskowych ławek. - Chcielibyśmy stworzyć 
na tylnej ścianie przystanku coś w rodzaju muralu, graffiti. Przystanek usytuowany 
jest w centrum wsi, stanowi wizytówkę. Warto poprawić jego wygląd – zaznacza. 

Choć fundusz sołecki pomaga w realizacji ważnych zadań, to nie pełni zaspokaja po-
trzeby mieszkańców. Jedną z priorytetowych spraw jest remont drogi powiatowej, dojaz-
dowej do miejscowości. - Staramy się o to już wiele lat. Droga jest w fatalnym stanie, 
a jej łatanie na nic się zdaje. Piszemy w tej sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Strzelinie, ale niewiele się zmienia. Pojawiło się niedawno światełko w tunelu, 
gdyż dowiedziałem się, że powiat strzeliński przymierza się do uzyskania dofinan-
sowania na remont tej drogi – przyznaje sołtys. Kolejną ważną kwestią jest remont kolej-
nego odcinka drogi gminnej przebiegającej przez wieś. - Dwa lata temu Gmina Strzelin 
przeznaczyła środki na remont fragmentu tej drogi. Prace zakończyły się przy tzw. 
rondzie (określamy tak potocznie część drogi, na której umiejscowiona jest wysep-
ka). Po opadach deszczu w tym miejscu tworzą się spore kałuże, co przyczynia się 
do degradacji asfaltu. Wiem, że w tegorocznym gminnym budżecie przeznaczone 
są środki na remont dalszego ciągu, co nas bardzo cieszy. Przyda się również popra-
wienie tzw. ronda, czyli ograniczenie wysepki, tak, aby większe pojazdy bez proble-
mu mogły zawracać – twierdzi sołtys. Jednocześnie podkreśla, że mieszkańcy są zadowo-
leni z faktu, że władze gminy Strzelin przeznaczają pieniądze na rozwój sołectwa. – Kilka 
lat  temu udało się wybudować świetlicę, co bardzo ożywiło wieś. Niedawno zaś 
doprowadzono prąd do boiska i zamontowano oświetlenie – wymienia. 

Z wioskowych ciekawostek warto wspomnieć, że w czasach PRL-u w Dobrogoszczy 
funkcjonował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Pułwach. Pro-
wadzono prace badawcze obejmujące uprawę roślin, nawożenia, żyzności gleb. – W sezo-
nie letnim zatrudniano tutaj sporo osób z całej Polski. Nocowali w hotelu robot-
niczym, który znajdował się przy zakładzie. Pracownicy m.in. uprawiali poletka 
i przeprowadzali badania zarówno plonów, jak i gleby - tłumaczy. Jak się okazuje, 
działalność zakładu przekładała się także zmiany ludności wsi. – Moja mama przyje-
chała do Dobrogoszczy z okolic Rzeszowa na pracę sezonową. Tutaj poznała tatę, 
ożeniła się i osiedliła. Takich małżeństw w wiosce jest więcej, także mamy mie-
szane społeczeństwo – przyznaje sołtys. Zakład przestał działać w latach 90 XX w. 

Jakub Olejnik 
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Początek roku często koja-
rzy się z takimi hasłami jak 
„Nowy rok, nowa/-y ja”, czy 
„Z nowym rokiem, nowym kro-
kiem”. Styczeń to popularny 
miesiąc na wyznaczanie nowych 
celów, planowanie i podejmo-
wanie aktywności. Oczywiście 
każdy inny miesiąc w roku 
jest równie dobry, aby coś pod-
sumować, zakończyć, zmie-
nić czy rozpocząć. Istnieje też 
wiele metod, które mają nam 
w tym pomóc. Między innymi: 
kreatywne tworzenie mapy ma-
rzeń, czy bardziej konkretne 
ustalanie celów zgodnie z regułą 
SMART (odpowiednio spre-

 Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwoju Osobistego 
tym razem zachęca do odkrywania swoich wartości

Bal sylwestrowy 
pełen konkurencji

Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynen-
ta „Promienie” w ciągu roku prowadzi wiele ciekawych inicjatyw. 
O tym, że można bawić się bez alkoholu świadczy bal sylwestrowy, 
który już po raz trzeci został zorganizowany przez stowarzyszenie 
w świetlicy w Gołostowicach. Zabawę poprowadził Dj Kazik, a fre-
kwencja dopisała. Podczas balu członkowie mogli liczyć na pyszny 
bufet przygotowany przez Annę, Grażynę i Janusza. Nie zabrakło 
również ciekawych konkurencji i zabawy na parkiecie. Humor dopi-
sywał do samego końca zabawy, a ta trwała do trzeciej nad ranem. 
Za naszym pośrednictwem zarząd stowarzyszenia składa serdeczne 
życzenia noworoczne dla członków oraz sympatyków. 

JO

Podczas zabawy przeprowadzano różne konkurencje

Stowarzyszenie zachęca 
do udziału w mitingach 

i spotkaniach z terapeutami 

Życie
bez nałogu

Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeź-
wościowe Klub Abstynenta „Pro-
mienie” od  ponad 20 lat zajmuje 
się wspieraniem osób uzależnio-
nych i  ich rodzin w  utrzymaniu 
abstynencji.  W  ofercie stowarzy-
szenia znajduje się bardzo dużo 
różnych ciekawych inicjatyw.

Stowarzyszenie, którego prezesem 
od około 15 lat jest Robert Birlet, ma sie-
dzibę przy ul. Pocztowej 3 w Strzelinie. 
Ideą działalności jest przygotowanie rodzin 
dotkniętych chorobą alkoholową do no-
wego stylu życia, bez nałogu. W ofercie 
stowarzyszenia znajduje się bardzo dużo 
różnych ciekawych wydarzeń. „Promienie” 
organizują m.in. spotkania z terapeutami, 
które odbywają się we wtorki (godz. 17:00-
20:00), czwartki (16:30 – 18:30) oraz piątki 
(16:30 – 18:30). Można uczestniczyć rów-
nież w mitingach, które odbywają się w sie-
dzibie stowarzyszenia w każdy poniedzia-
łek (godzina 19:00 – grupa „Promyk”) oraz 
niedzielę (19:00 – grupa „Alternatywa”). 
W każdy ostatni poniedziałek i niedzielę 
miesiąca przeprowadzane są mitingi otwar-
te. Kalendarium wydarzeń w ciągu roku jest 
bogate. Więcej szczegółowych informacji 
można uzyskać dzwoniąc pod numer tele-
fonu: 733 934 200. 

JO 

Kącik psychologiczny – noworoczne postanowieniaNowy rok w zgodzie 
z wartościami 
W kolejnym cyklu artykułów obejmujący zagadnienia z zakresu psy-
chologii, psychoedukacji, szeroko rozumianego zdrowia psychiczne-
go specjalistka Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwoju Osobi-
stego opowie m.in. o wyznaczaniu celów i określaniu wartości.

cyzowany, mierzalny, ambitny 
i atrakcyjny do osiągnięcia, 
jednocześnie realny i w zasięgu 
możliwości, a także określony 
w czasie). Jeśli do tego wszyst-
kiego dodamy działanie, to wy-
daje się, że przepis na sukces 
mamy gwarantowany. Pytanie, 
czy aby na pewno?  Okazuje 
się, że „proza życia” weryfi-
kuje dużo i to w całkiem krót-
kim czasie. Gdy rzeczywistość 
znacznie odbiega od wyzna-
czonych przez nas celów, może 
pojawić się mieszanka takich 
emocji jak rozczarowanie, smu-
tek czy poczucie winy. Choć 
głos wewnętrznego krytyka jest 

wówczas donośny, warto wy-
dobyć z siebie wtedy pokłady 
życzliwości, akceptacji, może 
poczucia humoru, ale i odwagi 
do podejmowania dalszych prób. 
Przeszłość już była, przyszłość 
całkiem niepewna i wciąż nie-
odkryta. Tym, co pozostaje jest 
„tu i teraz”. I właśnie w tym 
momencie, tu i teraz, chciała-
bym zaproponować krótką re-
fleksję z ćwiczeniem dotyczącym 
wartości w życiu. Może nasunąć 
się pytanie, o co chodzi z war-
tościami, jeśli mówimy o celach? 
Okazuje się, że nie wszyst-
kie wyznaczone przez nas cele 
są zgodne z naszymi warto-

ściami. Jeden ze znanych świa-
towych psychoterapeutów defi-
niuje wartości jako „deklaracje 
dotyczące tego, co chcemy robić 
z naszym życiem – czego chcemy 
bronić i jak chcemy się zawsze 
zachowywać. To główne zasa-
dy, które mogą nami kierować 

oraz motywować nas 
w podróży przez życie“ 
(Russ Harris “Zro-
zumieć ACT. Terapia 
akceptacji i zaangażo-
wania w praktyce”).  

Jak zatem odkryć 
swoje wartości i za nimi 
podążać? Zapraszam 
do krótkiego ćwiczenia. 

1. Spróbuj wypisać 
na kartce kilka ob-
szarów, które są dla 
Ciebie ważne. Przykła-
dy: zdrowie, rodzina, 
aktywność zawodowa, 
rozwój duchowy, podró-
że itp.   

2. Narysuj na kartce 
koło i podziel je na tyle 

części, ile masz wypisanych ob-
szarów/wartości.  

3. Oceń w skali od 1-10, 
na ile czujesz satysfakcję w da-
nej dziedzinie, gdzie 1 oznacza 
brak satysfakcji, a 10 - bardzo 
wysoki poziom.  

4. Zastanów się i wypisz, ja-
kie małe kroki możesz wykonać 
(na przykład dzisiaj, w tym 
tygodniu, miesiącu), aby Twoja 
satysfakcja w obszarze danej 
wartości wzrosła choćby o 1 
punkt lub jeśli jest na poziomie 
10 - utrzymała się.  

Zachęcam, aby na początku 
małe kroki były wręcz „absur-
dalnie małe”. Po to, aby mieć 
pewność, że ich wykonanie nas 
nie przerośnie. 

Do tak stworzonego koła 
z wartościami można powracać 
w każdym miesiącu, nie tylko 
na początku roku. Mam na-
dzieję, że to ćwiczenie przyniesie 
korzyści oraz refleksje każde-
mu, kto je wykona. Trzymam 
kciuki! A w nowym 2022 roku 
życzę państwu wszystkiego, 
co najpiękniejsze. Zdrowia, ży-
cia w zgodzie z wartościami, po-
czucia wewnętrznego spełnienia, 
spokoju oraz radości.

Katarzyna Gdula

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP
W ubiegłym miesiącu  trzy jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Strzelin zyskały nowy 
sprzęt dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dotacji z Gminy 
Strzelin oraz wkładom własnym. Druhowie z OSP Ku-
ropatnik zyskali nowy sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych marki SCOTT. Jego wartość to 7244 zł. Nowy 
sprzęt zakupiła również Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nowolesiu. Druhowie zyskali pilarkę spalinową, de-
tektor prądu przemiennego oraz prądownicę wodno-
-pianową. Urządzenia kosztowały 7714,66 zł. Jedno-
stce OSP z Brożca udało się pozyskać aparat ochrony 
dróg oddechowych wraz z butlą kompozytową, a także 
czujnik bezruchu, tłumicę gumową teleskopową oraz 
topór strażacki. Sprzęt o łącznej wartości 7091,07zł. 
Warto zaznaczyć, że ubiegły rok był dla naszych jed-
nostek OSP bardzo dobry pod względem doposażenia. 
Jednostki pozyskały sporą ilość sprzętu, m.in. dzięki 
dotacjom z Gminy Strzelin, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia społecznego Rolników.

RED  Jedną z jednostek, które pozyskały nowy sprzęt jest OSP w Kuropatniku
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Do akcji zgłosiło się sporo instytucji 

Walczą o tytuł 
„Szczodrego serca”

W  tym roku Strzelińskie Stowarzyszenie 
„Gramy o  życie” obchodzi jubileuszowe 10. 
urodziny. Z  tej okazji organizacja zakłada 
sporo różnych inicjatyw, które będą przepro-
wadzane w każdym miesiącu. 

Obecnie trwa akcja pn. „Puszka Życia”. Inicjatywa już kilka 
lat temu była przeprowadzana przez stowarzyszenie, gdy po-
trzebowano w dość szybkim tempie zebrać środki na leczenie 
podopiecznego Macieja Leśkiewicza. Teraz wrócono do ak-
cji, w nieco zmienionej formie. Na czym polega?  – Do ak-
cji zgłaszają się różne instytucje, firmy, nazywane przez 
nas  ekipami. Każda  z nich otrzymuje puszkę  z  logoty-
pem stowarzyszenia na siedem dni. Zadaniem ekip jest 
zebranie (w dowolny sposób) jak największej ilości pie-
niędzy do puszek – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia „Gramy 
o życie” Luca Krzysztofczyk. – Ekipa,  która  zbierze  naj-
większą ilość środków otrzyma tytuł „Szczodrego serca” 
– podkreśla. Zbiórki prowadzone są dla podopiecznych sto-
warzyszenia. Do akcji zgłosiło się kilkanaście instytucji, m.in. 
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne „Eko-Przedszkolak”, 
Małomiasteczkowy Burger, Gospoda Pod Lipką, EMS EM-
FIT Strzelin, Conditor Multiagencja z Wiązowa, Gminna Bi-
bliotek Publiczna w Wiązowie, Strzelińskie Centrum Sporto-
wo-Edukacyjne, Pizzera „U Buka”, sklep ogólnospożywczy 
„Ogrody Smaków”, Urząd Miasta i Gminy Strzelin, kawau 
drania, Restauracja „Biesiadowo”, market Lewiatan, Kwiaciar-
nia „Lotos”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelinie, Port-opon ze Świdnicy, Pizzeria „Perfetta”, 
Pracownia Fryzur Aleksandry Passoń, „Dobra Szama”. Ak-
cja potrwa do końca stycznia. – Dopiero, gdy wróci do nas 
ostatnia  puszka,  podamy wyniki  charytatywnej  zabawy 
– zaznacza Krzysztofczyk. Jednocześnie zdradza, że w lutym 
stowarzyszenie zamierza przeprowadzić inicjatywę dla zako-
chanych.  –  Chcemy  w  zamian  za  datek,  zorganizować 
chętnym parom profesjonalną sesję fotograficzną, która 
zostanie przeprowadzona w odpowiedniej udekorowanej 
scenerii -  informuje. 

Warto wspomnieć, że obecnie Stowarzyszenie „Gramy 
o życie” ma pod swoją opieką 47 podopiecznych. W ciągu 
10-letniej działalności udało się zebrać łącznie niemal 1,5 mln 
złotych. 

Jakub Olejnik

Do akcji włączyło się m.in. Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne Eko-Przedszkolak

Tradycyjnie na początku 
roku zajrzeliśmy do staty-
styk Urzędu Stanu Cywilnego 
w Strzelinie oraz Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Ob-
sługi Mieszkańców w strze-
lińskim magistracie. Z danych 
przedstawionych przez USC 
wynika, że w 2021 r. w strze-
lińskim szpitalu urodziło się 
256 dzieci (135 chłopców i 121 
dziewczynek). To dużo mniej 
niż w 2020 roku, wówczas 
urodzeń było aż 624. Trzeba 
jednak pamiętać, że oddział 
ginekologiczno-położniczy 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego (dawniej Strzeliń-
skiego Centrum Medycznego) 
wznowił działalność w kwiet-
niu ubiegłego roku. Wcześniej 
(od października 2020 r.) od-
dział nie funkcjonował z uwagi 
na fakt, że szpital został prze-
kształcony w jednostkę dla 
chorych na COViD-19. Warto 
zaznaczyć, że strzeliński od-
dział położniczo-ginekologicz-
ny wciąż jest chętnie wybierany 
przez przyszłe matki. W Strze-
linie rodzą kobiety pochodzące 
nie tylko z naszego powiatu. 
Należy podkreślić, że przed-
stawione dane dotyczące uro-
dzeń w strzelińskim szpitalu 
nie są równoznaczne z przy-

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie Anna Dziadkiewicz prekazała informacje 
dotyczące statystyki jednostki z ubiegłego roku

W strzelińskim szpitalu w ubiegłym roku na świat przyszło ponad 250 dzieci

Jakie były najpopularniejsze imiona w 2021 r.?
Przyjrzeliśmy się statystykom dotyczącym urodzeń, zawieranych związków małżeńskich i  rozwodów 
w ubiegłym roku. Dowiedzieliśmy się także, jakie imiona „królowały” wśród dziewczynek i chłopców… 

rostem mieszkańców naszej 
gminy. Jak bowiem zazna-
czono, w placówce rodziły 
kobiety z różnych gmin. O to, 

ilu mieszkańców gminy Strze-
lin przybyło w ubiegłym roku 
zapytaliśmy w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Obsługi 

Mieszkańców. Oka-
zuje się, że w 2021 
r. narodziło się 175 
mieszkańców gmi-
ny Strzelin. To bar-
dzo podobna licz-
ba, jak w 2020 r. 
(177 osób). W wy-
dziale dowiedzie-
liśmy się także jak 
przedstawia się 
stan ludności naszej 
gminy. Na koniec 
2021 r. w mieście 
zameldowanych 
było 11 653 osoby, 

zaś w sołectwach 9298 osób. 
Łącznie gminę Strzelin za-
mieszkuje więc 20 951 osób. 
To mniej niż w 2020 r., gdzie 
dane wskazywały na 21 101 
osób zameldowanych na tere-
nie naszej gminy.  

Z danych Urzędu Stanu 
Cywilnego dowiedzieliśmy się 
również, jakie były najpopu-
larniejsze imiona nadawane 
dzieciom w strzelińskim szpi-
talu. Wśród dziewczynek „kró-
lowały” – Lena, Laura, Zofia, 
Maja, Barbara, Oliwia, Zuzan-
na i Antonina. Najpopularniej-
sze wśród chłopców były na-
tomiast imiona: Antoni, Filip, 
Stanisław, Aleksander, Ignacy, 
Szymon, Adam, Miłosz, Mi-
kołaj, Jakub, Nikodem, Alan. 
Niektórzy rodzice wybierali 
imiona oryginalne. W strzeliń-
skim szpitalu na świat przyszli 
m.in. Florianna, Timofey, Ali-
sa, Ida, Xavier. 

Działalność Urzędu Sta-
nu Cywilnego wiąże się także 
z zawieraniem związków mał-
żeńskich. W  ubiegłym roku 
przysięgę małżeńską złożyło 
116 par, z tego 52 zdecydo-
wały się na ślub cywilny, zaś 
50 na wyznaniowy. Względem 
2020 r. liczba zawieranych 
związków nieco wzrosła, gdyż 
wówczas udzielono 103 ślu-
by. Na podobnym poziomie 
względem 2020 r. utrzymała 
się natomiast liczba rozwo-
dów. W ubiegłym roku rozsta-
ło się 48 par, zaś w 2020 r. 43. 

W statystykach Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Ob-
sługi Mieszkańców odnaleźć 
można także smutne infor-
macje dotyczące zgonów. 
W ubiegłym roku zmarło 323 
mieszkańców gminy Strzelin. 
Niestety, to więcej niż w 2020 
r. Wówczas zanotowano 291 
zgonów.

Jakub Olejnik 
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Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30. finał ogólnopol-
skiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zapla-
nowano w niedzielę, 30 stycznia. Tym razem orkiestra zagra pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy”, a pieniądze będę zbierane dla zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku 
dzieci. W Strzelinie po raz kolejny utworzono sztab WOŚP, któ-
ry będzie działał przy Strzelińskim Ośrodku Kultury. Z szefem 
sztabu Damianem Serwickim rozmawialiśmy o tegorocznej akcji. 
W programie przewidziano sporo licytacji, a także 
muzycznych atrakcji.  –  Licytacje  podzieliliśmy 
na  dwie  grupy,  które  będą  przeprowadzane 
w różnych godzinach. Jedne będą odbywać się 
wyłącznie online, drugie w  siedzibie  Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury – zaczyna Damian Ser-
wicki. – W ubiegłym roku, z uwagi na ograni-
czenia związane z pandemią koronawirusa nie 
mogliśmy wpuszczać mieszkańców do ośrod-
ka,  dlatego  licytacje  przybrały  formę  online. 
Nieco obawialiśmy się tej formuły, ale okazało 
się, że to strzał w dziesiątkę. Licytacje interne-
towe  cieszyły  się  bardzo  dużą  popularnością, 
a  ludzie  chwalili  taką możliwość,  gdyż mogli 
z  domów  wesprzeć  orkiestrę  i  zdobyć  upra-
gniony fant. Postanowiliśmy kontynuować tego 
rodzaju licytacje – dodaje. Dokładną, godzinową, 
rozpiskę licytacji można znaleźć na plakacie, który 
znajduje się obok tekstu. Przypomnijmy zasady li-
cytacji online, które będzie można śledzić na żywo 
na facebookowym fanpag`u: Sztab WOŚP Strzelin 
2022 oraz Strzeliński Ośrodku Kultury. Aby wziąć 
udział w licytacji należy wpisać deklarowaną kwotę 
za licytowany fant w komentarzu internetowej rela-
cji. Wygrywa ten, który przed zakończeniem danej 
licytacji (będzie to ogłaszał prowadzący) zaoferuje 
najwięcej pieniędzy. – Trzeba pamiętać, że osoba, 
która wylicytuje fant ma dwie godziny na ode-
branie go z naszej siedziby i przekazanie zade-
klarowanej kwoty do puszki. Może też zapłacić 
kartą, gdyż po raz kolejny będzie mieli termi-
nal płatniczy. Jeśli ktoś w wyznaczonym czasie 
tego nie zrobi, przedmiot wróci do ponownej 
licytacji. Musimy wprowadzić  taki  limit  cza-
sowy, z uwagi na  to, że do końca dnia  jeste-
śmy zobligowani do całościowego rozliczenia 
zbiórki.  Nie  możemy  pozwolić,  aby  wylicy-
towany  fant „wisiał” nieopłacony – podkreśla 
szef  strzelińskiego sztabu. 

Atrakcyjne licytacje
Jak co roku wśród licytowanych fantów znaj-

dzie się mnóstwo ciekawych przedmiotów. – Do-

Jak będzie wyglądała tegoroczna zbiórka 
w naszej gminie?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, 30 stycznia. W strzelińskim sztabie pracować będzie ponad 50 wolontariuszy, 
których spotkamy na ulicach miasta i gminy Strzelin. Przygotowano również licytacje z atrakcyjnymi przedmiotami (stacjonarne 

oraz internetowe) oraz sklepik z fantami. Nie zabraknie koncertów i bloku występów szkolnych. 
świadczenie ubiegłorocznych finałów pokazuje, że bardzo 
duże zainteresowanie wzbudzają wszelkiego rodzaju bony. 
Nie zabraknie ich i tym razem. Niemalże każda gałąź usług 
działających na  naszym  terenie  przekazała  je  do  licytacji, 
za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Wśród bonów znajdą się 
m.in. do fryzjerów, kosmetyczek, okulistów, restauracji, ba-
rów, pubów, sklepu mięsnego, sklepów odzieżowych, warsz-
tatów samochodowych, na masaże itp. – zdradza Damian Ser-

wicki. To oczywiście nie wszystko, bo licytowane będą także takie 
przedmioty, jak np. biżuteria, produkty RTV/AGD, produkty 
gospodarstwa domowego itp. – Nie zabraknie również fantów 
sportowych. Po raz kolejny wsparł nas m.in. wiceprezes za-
rządu Śląska Wrocław Wojciech Bochnak, który przekazał 
pakiet fantów z piłkarskiego klubu stolicy Dolnego Śląska 
– informuje Serwicki. Tradycyjnie fanty przekaże także Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk. Więcej na ten temat na 

stronie 12. Warto dodać, że oprócz licytacji po raz ko-
lejny w siedzibie ośrodka będzie działał stacjonarny 
sklepik z fantami, które będzie można zakupić.

Ponad 50 wolontariuszy 
ruszy w teren

Oczywiście dzień finału to nie tylko licytacje. 
Od samego rana wolontariusze wyposażeni w pusz-
ki i identyfikatory będą zbierali pieniądze na ulicach 
miasta i gminy Strzelin. W tym roku kwestować będą 
53 osoby. Będzie można ich spotkać m.in. w miej-
scach skupiających sporo osób (np. przed kościołami 
czy marketami). Wolontariuszy nie zabraknie również 
w sołectwach. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuropat-
niku zajmie się transportem wolontariuszy między 
wioskami. Tradycyjnie puszkę będzie posiadała także 
Strzelińska Grupa Motocyklowa. Motocyklistów będzie 
można spotkać na ulicach Strzelina. Warto również do-
dać, że od połowy grudnia w niektórych strzelińskich 
sklepach pojawiły się stacjonarne puszki, do których, 
do dnia finału, będzie można wrzucać pieniądze. Znaj-
dują się one w takim miejscach jak: sklep TOP STYL, 
Przepis Bistro&Cafe, EMS EMFIT, Lejdis Beauty Cli-
nic, PHU Monika, Strzeliński Ośrodek Kultury, Sklep 
A-Z, Gospoda pod Lipką, Tomaga. Sklep zoologiczny, 
sklep z warzywami na „Bielanach Strzelińskich”, sklep 
Ogrody Smaków, Market PSB „Mrówka”.   

W artystycznym programie strzelińskiego finału 
przewidziano blok występów szkolnych, koncert le-
gendarnej grupy TSA, w którego składzie na gitarze 
zagra pochodzący z naszego terenu Maciej Wester 
oraz występ lokalnego zespołu Grand Blue pod ba-
tutą Jakuba Statkiewicza. Szczegóły na plakacie. – Za-
praszamy  wszystkich  do  licytacji,  odwiedzania 
naszego sklepiku, wrzucania do puszek, a także 
na występy. Liczymy na ofiarność mieszkańców. 
Idziemy po kolejny rekord. Gramy do końca świa-
ta i jeden dzień dłużej – kończy szef  strzelińskiego 
sztabu Damian Serwicki. 

Jakub Olejnik

 Strzelińscy wolontariusze są już gotowi do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Strzelin zagra z WOŚP-em
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O tym, jak słodkie może być czytanie, przekonali się niedawno kolejni 
czytelnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie. Powiększyli oni zacne grono tych, którzy na przestrzeni lat otrzymali tytuł 
Czytelnika Roku. Czytanie samo w sobie jest przyjemnością (a z pewnością dla nagrodzonych czytelników), ale chyba nikt nie miał nic przeciw-
ko, by osłodzić sobie chwile spędzane z książką. Tych chwil z książką laureaci spędzili naprawdę sporo, biorąc pod uwagę ilość przeczytanych 
pozycji. Czesława Szymkowska, która sama o sobie mówi, że jest „molem książkowym”, ma na koncie 119 książek. Pozycji przeczytanych przez 
panią Czesławę jest o wiele więcej – podajemy tylko biblioteczne. W kategorii dzieci młodszych, zwyciężyło rodzeństwo - Marianna (92 książki) 
i Marcel (93 książki) Kujawa. To także nie jest pełna suma książek przeczytanych, bo rodzeństwo korzysta jeszcze z karty mamy. W kategorii 
młodzież zwyciężyła Zosia Hermans z 65. przeczytanymi książkami. Nie zaskoczymy informacją, że Zosia również wypożycza książki na konto 
mamy. Laureaci otrzymali okazałe kosze słodkości. - Czytelnikom należą  się ogromne gratulacje i brawa. Cieszymy się, że w tym trud-
nym czasie są wierni swojej pasji i naszej bibliotece. Niech to będzie zachętą dla innych, bo czytać bez wątpienia warto – podsumo-
wuje dyrektor strzelińskiej biblioteki Tomasz Duszyński. 

RED

Czesława Szymkowska przeczytała w ubiegłym roku aż 119 książek wypożyczonych ze strzelińskiej biblioteki Wśród dzieci i młodzieży laureatami zostali rodzeństwo Marianna i Marcel Kujawa 
oraz Zosia Hermans

Kody Legimi dla użytkowników biblioteki

Za darmo przeczytasz 
e-booki 

Strzelińska biblioteka zaprasza czytelników 
do swojej siedziby po kody Legimi, upraw-
niające do darmowego czytania e-booków.

Dzięki współpracy dolnośląskich bibliotek pu-
blicznych z firmą Legimi – zapewniającą dostęp 
do e-booków na zasadzie abonamentu –  czy-
telnicy strzelińskiej biblioteki mogą korzystać 
z ogromnej liczby tytułów najlepszych autorów 
polskich i zagranicznych.  -  Zyskaliśmy  w  ten 
sposób  dostęp  do wielu  nowości  i  bestselle-
rów,  ale  i  starszych  tytułów  –  z  beletrystyki, 
literatury  faktu  i  innych  popularnych  kate-
gorii  udostępnianych przez portal  – zaznacza 
dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Strzelinie Tomasz Duszyński. Warunkiem przy-
stąpienia do programu jest posiadanie ważnej kar-
ty bibliotecznej (kod wydawany jest czytelnikom 
zameldowanym w powiecie strzelińskim). Na pod-
stawie otrzymanego w bibliotece kodu założą pań-
stwo konto i pobiorą bezpłatną aplikację. Wów-
czas wszystkie e-książki dostępne w abonamencie 
będzie można czytać na smartfonie, tablecie, kom-
puterze lub czytniku. Oczywiście za darmo. Regu-
lamin oferty dostępny jest na stronie internetowej 
biblioteki. - Po odbiór kodu zapraszamy oso-
biście do naszej siedziby – zachęca Duszyński.

RED

Uczestnicy włożyli dużo wysiłku

Kreatywnie, kolorowo i estetycznie
W  grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził konkurs pn. 
„Stop przemocy. Dla przemocy na  ziemi miejsca nie ma”. Skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych z klas I-III oraz IV-VIII z gminy Strzelin. 

W konkursie wzięło udział sporo dzieci, które przygotowały ciekawe prace plastyczne. 
Komisja miała ręce pełne roboty i trudny orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach 
wyłoniono laureatów. – Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem kreatywności uczniów. 
Autorzy prac konkursowych włożyli w  ich przygotowanie naprawdę dużo wysił-
ku, były kolorowe, estetyczne i z pomysłem. Każda praca przedstawiała zjawisko 
przemocy w różnych aspektach życia szkolnego, domowego czy wirtualnego – za-
znacza kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Madejczyk. Wśród 
klas I-III zwyciężyła Urszula Krzyżanowska (PSP nr w 3 w Strzelinie), II miejsce zajęła 
Natalia Szulc, zaś III Oliwia Lipińska (obie PSP w Kuropatniku). Wyróżnienie przyznano 
natomiast Wiktorowi Tomkinowi (PSP w Kuropatniku). Wśród klas IV-VIII zwyciężyła 
Lena Kozak (PSP nr 5 w Strzelinie), II lokatę zajęła Agata Goszka (PSP nr 4 w Strzelinie), 
zaś III Amelia Marciniak (PSP nr 4 w Strzelinie). W tym przedziale wiekowym wyróżniono 
pracę Martyny Kuriaty (PSP nr 5 w Strzelinie). Pod koniec grudnia laureatom wręczono 
nagrody, którymi były m.in. 
tablety oraz smartwatch`e. 

Warto wspomnieć, że kon-
kurs realizowany był w ra-
mach Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 
2021-2024 dla Miasta i Gmi-
ny Strzelin. Jego celem było 
motywowanie dzieci i mło-
dzieży do refleksji dotyczącej 
przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, profilaktyka 
i przeciwdziałanie przemocy. 
Dodatkowo przedsięwzięcie 
ma podnieść świadomości 
dzieci i młodzieży na temat 
negatywnych konsekwencji 
przemocy w rodzinie oraz 
uczulić do reagowania w sytu-
acjach przemocy w rodzinie. 

RED

 Laureaci otrzymali cenne nagrody

Przybyło „moli książkowych”Kto zgarnął tytuł 
Czytelnika Roku?
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Niedawno światło dzienne ujrzała Twoja ósma 
książka poetycka. Zacznijmy może od jej tytułu – 
„Kup mi las”. Czy to zwrócenie uwagi na przyspiesza-
jące negatywne zmiany klimatyczne? Skąd wziął się 
pomysł na tytuł?

- Tak, to już ósma książka 
poetycka. Czasem trudno mi 
uwierzyć, że się przez te 15 
lat tak rozpisałam. Negatywne 
zmiany klimatyczne, to raczej 
mgliste tło, w każdym razie 
dość odległy plan w tym po-
etyckim obrazie. Choć nega-
tywne zmiany, owszem, ale 
w człowieku i w stosunkach 
międzyludzkich, ich wza-
jemnych, zanikających rela-
cjach, tych dobrych relacjach, 
o których zapomina się, żyjąc. 
To jeden z tropów, w tym wie-
lowątkowym tomiku. Klucz 
do tytułu jest w książce, warto 
samemu rozstrzygnąć, dlaczego taki jest.

Ile trwała praca nad książką? Czy to po części efekt 
Twojego miesięcznego pobytu w mieszkaniu Wisławy 
Szymborskiej?

- W Krakowie zaczęłam ją pisać i warto wspomnieć, 
że najpierw pisałam inną książkę, miałam kilka wierszy, 
był już jakiś tytuł. I któregoś dnia, a właściwie w nocy - 
w połowie sierpnia, zobaczyłam w sieci dramatyczny wpis 
mojego brata, kilka zdjęć i krótki film. Działając pod wpły-
wem impulsu, usunęłam bezpowrotnie wcześniej napisane 

Tak prezentuje się okładka książki

 Mirosława Szychowiak wydała ósmą książkę poetycką (zdj. ze spotkania w Oleśnicy, wyk. 
Mateusz Geroń)

Wycięty las był przyczynkiem do stworzenia nowej książki autorki

„Kup mi las” – 
to ósma 
książka
Mirosławy 
Szychowiak

„Daj mi tyle Polski, żebyśmy 
wszyscy się w niej zmieścili” 

Strzelińska poetka, mieszkająca na co dzień 
w Księżycach, Mirosława Szychowiak wydała 
niedawno ósmą książkę poetycką. Tym ra-
zem poetka skupiła się m.in. na  stosunkach 
międzyludzkich, zanikających relacjach, 
ale także kwestiach związanych z  przyrodą. 
Co jeszcze znajdziemy w książce?

wiersze i na nowej stronie 
dużymi literami napisałam 
KUP MI LAS. Pokażę zdję-
cie, które coś czytelnikowi 
wyjaśni. W Krakowie powsta-
ła część materiału, nad resz-
tą pracowałam po powrocie 
do Księżyc. Książka ukazała 

się w połowie grudnia i to jest cud. Ktoś, kto wydaje kolej-
ną książkę wie doskonale, że na publikację trzeba czekać, 
czasem rok, czasem dłużej. Tomik dopięłam na dobre pod 
koniec października i oddałam wydawcy na początku listo-
pada. Wydawca próbował mnie zniechęcić, sugerował, by 
poczekać do 2022 roku, bo budżet wydawnictwa na 2021 
skurczył się niemal do zera. Zapytałam, ile trzeba doło-
żyć (choć nie miałam pieniędzy). Kiedy już wiedziałam, ile, 
oznajmiłam, że MAM „KASĘ”. Następnego dnia nieza-
wodna Gmina Strzelin i burmistrz Wiązowa Jerzy Kroch-
malny, po raz kolejny pokazali, że o swoich artystów trzeba 

dbać. Dostałam na publikację 
80% potrzebnej kwoty, resztą 
zajęła się rodzina. Stąd książ-
ka w 2021 roku i to było dla 
mnie ważne, bo piszę kolejną, 
tym razem będzie to proza, 
a dokładniej – dziennik z  po-
bytu w krakowskiej rezydencji.

Co jeszcze czytelnik 
może znaleźć w Twojej 
najnowszej książce?

- Żeby nie zdradzać wszyst-
kiego, posłużę się dedykacją, 
zamieszczoną na początku 
tomiku – to wiele wyjaśni 
i myślę, zachęci ludzi do się-
gnięcia po książkę: „Wszyst-
kiemu żywemu, co bez umiaru 
zniszczono i zabito w imię ra-
towania natury, pokrętnie tłu-
maczonej ochrony środowiska 
– oraz ludziom, którzy wsku-

tek tej usankcjonowanej prawem czystki stracili chęć do życia 
i zapadli na nie dające się zdiagnozować ani leczyć choroby 
– książkę tę dedykuję ze smutkiem. Ci, którzy do tego do-
puścili, a mogli, bo mogą wszystko – niech się powoli smażą 
w piekle. Tam jest ich miejsce.”

Gdzie można kupić książkę? Czy planujesz spotkania 
z czytelnikami?

- Książkę można kupić u wydawcy (papierwdole: papierw-
dole2012@gmail.com), w sieci, między innymi w lubimyczy-
tać.pl. Można też, wraz z dedykacją kupić u mnie. Wystarczy 
znaleźć mnie na facebooku i napisać. Spotkania są oczywiście 
planowane. Kilka już było, w strzelińskiej bibliotece również 
planujemy – z dyrektorem Tomaszem Duszyńskim wstępnie 
uzgodniliśmy, że trzeba to zorganizować w bezpiecznych dla 
wszystkich okolicznościach. Mam nadzieję, że sprzyjający 
moment nadejdzie niedługo.

Rozmawiał 
Jakub Olejnik 
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Zaśpiewała Anna Karwan 
Pod koniec grudnia w sali widowiskowej Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury odbył się tradycyjny już koncert świąteczny. 
Tym razem dla lokalnej publiczności wystąpiła Ania Karwan 
w towarzystwie swojego gitarzysty Piotra Bogutyna. Wokalist-
ka znana jest z siódmej edycji programu The Voice of  Poland 
oraz jest laureatką nagrody „Premiery” na 56. Krajowym Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tego dnia, zgodnie z tema-
tyką wydarzenia, w repertuarze znalazły się kolędy oraz utwo-
ry świąteczne. Licznie zgromadzeni widzowie, czynnie brali 
udział w występie, kolędując wraz z artystką. Koncert świą-
teczny, to stała pozycja w harmonogramie wydarzeń Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

RED
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Przyjdź i trenuj grę 
w koszykówkę 

Od niedawna w Strzelinie działa stowarzysze-
nie sportowe skupiające miłośników gry w koszy-
kówkę. Na temat DST Basket pisaliśmy w jednym 
z ubiegłorocznych numerów „Nowin Strzeliń-
skich”. Stowarzyszenie ma ambitne plany rozwoju 
działalności. Do grupy cały czas można dołączyć. 
Wystarczy pojawić się na treningu, który odby-
wa się w każdy poniedziałek od godziny 19:00 
w hali sportowej w Prusach (gmina Kondrato-
wice). Więcej informacji można uzyskać na face-
bookowym profilu DST Basket. 

RED

Ciepła kawa i herbata w SOK
Od kilku tygodni w holu Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury dostępny jest automat 
z ciepłymi napojami. 
Zapraszamy wszyst-
kich spacerujących 
oraz gości. O taki 
automat wielokrotnie 
pytali  odbiorcy kul-
tury, którzy regularnie 
korzystają z ofert, 
wobec czego to od-
powiedź na państwa 
zapotrzebowania 
i sygnały.

SOK

Automat znajduje się w holu 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury

KONCERT TENORÓW PRZENIESIONY NA KWIECIEŃ 
Strzeliński Ośrodek Kultury  informuje,  iż zaplanowany na 12 stycznia koncert zespołu The Polish Tenors 

został przeniesiony na czwartek, 28 kwietnia (godz. 19:00). Zakupione bilety zachowują ważność. 
Tych, którzy jeszcze ich nie posiadają, zapraszamy do SOK po zakup wejściówki w cenie 35 zł.

W czwartek, 20 
stycznia w sali widowi-
skowej Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury od-
był się koncert z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 
Darmowe wejściówki 
były do odbioru w se-
kretariacie Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury 
i cieszyły się sporym 
z a i n t e r e s o w a n i e m . 
Wśród publiczności za-
siedli w głównej mierze 
seniorzy, czyli babcie 
i dziadkowie, dla któ-
rych był dedykowany 
ten koncert. Na scenie 
wystąpiła mieszkanka 
gminy Strzelin - Ela Ster-
niczuk, która magicznym 
głosem oczarowała wi- Dla babć i dziadków zaśpiewała Ela Sterniczuk

 Na scenie Strzelińskiego Ośrodka Kultury wystąpiła Anna Karwan

W sobotę, 8 stycznia gościliśmy w mieście 
niesamowitą postać. Strzeliński Ośrodek 

Kultury odwiedził Skrzat Podróżnik, którego 
celem jest pokonanie piechotą 100 tys. km 
w ramach jego autorskiego projektu pn. 

„100 000 kilometrów z Marszu”. 
Sebastian, wyruszył w 2019 roku i cały czas 
jest w drodze. Pracownicy ośrodka ugościli  
podróżnika gorącym posiłkiem i napojami 
oraz wyprawiono go w dalszą drogę. 

SOK

Świętowali  babcie i dziadkowie
dzów. Wokalistka wy-
konała kilka utworów 
własnej kompozycji 
oraz covery znanych 
i lubianych polskich 
zespołów. Publiczność 
chętnie śpiewała z ar-
tystką, a ostatni utwór 
“Kolorowe Jarmarki" 
wykonała niemal cała 
sala. 

Na pożegnanie każdy 
z gości otrzymał słodką 
przekąskę w postaci cia-
steczka w kształcie ser-
duszka, które przygoto-
wały kucharki ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kuropatni-
ku. Serdeczne podzię-
kowania dla dyrektor 
Katarzyny Bielak. 

SOK

Skrzat Podróżnik odwiedził Strzelin
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Proszę powiedzieć, skąd 
wzięło się zamiłowanie 
do szachów?

- Moje zainteresowanie 
szachami sięga już 60 lat. 
Zacząłem grać w internacie 
w technikum, choć wcześniej 
mój tato próbował zainte-
resować mnie szachami już 
w domu rodzinnym.

Jak funkcjonuje 
sekcja przy obecnych 
obostrzeniach?

- Staramy się funkcjonować 
jak najbardziej normalnie, 
pomimo obostrzeń związa-
nych z pandemią, natomiast 
sytuacja jest dość dziwna, 
ponieważ jedne turnieje 
są odwoływane, a inne się 
odbywają. Ostatnio byliśmy 
w Lublinie na turnieju szkół 
podstawowych dzieci i mło-
dzieży i tam nasi młodzi 
szachiści brali udział, ale zda-
rzały się też sytuacje, w któ-
rych odwoływaliśmy wyjazd 
w ostatniej chwili. 

A jakie były początki 
zajęć szachowych prowa-
dzonych przez Pana?

- Z naszymi zajęciami wy-
startowaliśmy ok. 8 lat temu. 
Wcześniej w Strzelinie był 
klub szachowy i po przejściu 
na emeryturę postanowiłem 
szachy u nas reaktywować. 
Dzięki przychylności bur-
mistrz Doroty Pawnuk, któ-
ra jest przyjacielem szachów 
oraz przy wsparciu ówczesne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
udało się organizować zajęcia 
pozalekcyjne, a w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 5 
te zajęcia funkcjonują do dziś. 

A jak to wygląda obecnie?
- W sekcji jest 19 osób, 

w tym młodzież, dzieci i dwie 
osoby dorosłe, sędzia Jan 
Woźniak oraz ja. Klub uda-
ło nam się założyć w 2020 
roku. Jest to sekcja szachowa 
przy Strzelińskim Centrum 
Spor towo-Edukacyjnym. 
Na naszym terenie staramy 
się organizować turnieje, 
są to mistrzostwa powiatu 
dzieci i młodzieży, plus dwie 
duże imprezy takie jak Me-
moriał im. Stanisława Sobo-

W Strzelinie odbywa się m.in. Memoriał Szachowy im. Stanisława Sobolewskiego (zdj. archiwum)

Trenerem strzelińskiej sekcji szachowej jest Andrzej Sobolewski

Kolejny awans na 
Mistrzostwa Europy

W I rundzie Pucharu Małopolski, który stanowił także eliminacje 
do Mistrzostw Europy, 3. miejsce zajęła Irmina Małyszek, wywal-
czając tym samym prawo startu w przyszłorocznym czempionacie 
w łukach gołych. Tym samym dołączyła do Marioli Chrul, która już 
wcześniej wywalczyła awans.

Oprócz Irminy, strzelińska drużyna wystąpiła w składzie:  Wikto-
ria Rogowska  (5 miejsce), Łukasz Cisek (4 miejsce), Patryk Chamu-
czyński (8 miejsce) i Zenon Smolak (15 miejsce).

Warto zauważyć, że bardzo blisko awansu na ME był także tre-
ner Łukasz Cisek, któremu zabrakło tylko jednego miejsca. - Życzę 
powodzenia Irminie i wszystkim zawodnikom, którzy zakwa-
lifikowali się na Mistrzostwa Europy. Sukcesy moich zawod-
ników, to także moje małe sukcesy – podsumował start Łukasz 
Cisek.

Bartosz Ślusarz 
 Irmina Małyszek, wywalczyła prawo startu w Mistrzo-
stwach Europy w łukach gołych

„Naucz dziecko grać w szachy, a możesz nie martwić się o jego przyszłość”

Królewska gra w Strzelinie 
Strzelin ma długoletnią, choć z przerwami, tradycję szachową. Początki klubu szachowego 
w mieście sięgają lat 70 XX w. 8 lat temu pasjonat szachów Andrzej Sobolewski reaktywował 
sekcję. Dwa lata temu udało się uzyskać licencję i przekształcić w klub, który może rywali-
zować w różnorodnych rozgrywkach. Obecnie należy do niego 19 osób. Z Andrzejem Sobo-
lewskim, trenerem strzelińskiej sekcji szachowej rozmawialiśmy o początkach działalności, 
funkcjonowaniu sekcji, a także korzyściach płynących z królewskiej gry.

lewskiego, czyli mojego ojca 
oraz Memoriał im. Zbignie-
wa Chomickiego, który jest 
postacią bardzo zasłużoną 
dla Strzelina i strzelińskich 
szachów, reprezentował 
Strzelińskie kluby – Cukrow-
nik Strzelin, czy SOK Strze-
lin i prowadził przez wiele 
lat sekcję szachową, którą mi 
udało się wskrzesić. 

W tym miejscu chciałbym 
wspomnieć szachistów, któ-
rzy na przestrzeni lat dum-
nie reprezentowali Strzelin, 
byli to: Zbigniew Chomicki, 
Franciszek Kanarek oraz jego 
córki - Wioletta i Małgorzata 
Kanarek, małżeństwo Jan 
i Teresa Gryżeniowie, Barba-
ra Szeszko, Jan Mach, bracia 
Ryszard i Janusz Majchrza-
kowie, Stanisław Markiewicz, 
Józef  Zagórski, Czesław 
Szmigielski oraz jego dzieci – 
Wojciech Szmigielski i Anna 
Szmigielska, Włodzimierz 
Przybyła, Bogdan Żminda, 
mój ojciec Stanisław Sobo-
lewski oraz ja.

W Strzelinie realizowany 
jest program związany z na-
uką szachów w szkołach… 

- Dzięki staraniom bur-
mistrz Doroty Pawnuk, pre-
zesa Strzelińskiego Centrum 
Sportowo-Edukacyjnego To-
masza Charowskiego i mojej 
osoby, strzelińscy nauczy-
ciele biorą udział w progra-
mie „Edukacja przez Szachy 

w Szkole”. Aktualnie 11 na-
uczycielek z naszych szkół 
zdobywa certyfikat, dzięki 
temu w klasach I-III dzie-
ci będą miały w tygodniu 
godzinę zajęć szachowych, 
a jak mawiał szachowy mistrz 
świata Paul Morphy: „Naucz 
swoje dziecko grać w szachy, 
a możesz już się nie martwić 
o jego przyszłość.”

A lepiej ćwiczyć grę 
w szachy samemu czy 
w grupie?

- Wszystko zależy od in-
dywidualnych cech osoby, 
która chce się nauczyć grać 
w szachy. Jedni wolą uczyć 
się w grupie, a inni w zaci-
szu. Niektórzy też 
potrzebują osoby, 
która pomoże im 
utrzymać syste-
matyczność ucze-
nia się. Na pewno 
przewagą uczenia 
się z nauczycielem 
jest to, że można 
mu od razu zadać 
pytanie i rozwiać 
swoje wątpliwo-
ści. Natomiast 
możliwości nauki 
gry w szachy jest 
wiele, zwłaszcza 
w dzisiejszych 
czasach, gdzie 
mamy ogólnodo-
stępny Internet. 
Wcześniej nie 
było takiej dostęp-

ności. Mamy szereg portali, 
na których są bardzo porząd-
nie pokazane lekcje. Jest np. 
bardzo wartościowy portal 
szachydzieciom.pl. 

Co jest zatem potrzebne 
żeby zacząć?

- Na początek potrzeb-
na jest szachownica i bierki. 
To wystarczy żeby zacząć. 
Oprócz takiego oczywistego 
wyposażenia szachisty na tur-
niejach korzysta się także 
z zegarów czasowych oraz 
zapisu szachowego na spe-
cjalnych blankietach. Ten 
zapis daje także możliwość 
prześledzenia, przeanalizo-
wania partii już na spokojnie, 

po zakończeniu zmagań.

To kto może spróbować 
swoich sił w szachach?

- Zapraszamy wszystkie 
chętne osoby do wstąpienia 
w nasze szeregi. Cały czas 
prowadzimy zapisy do klubu, 
ale można też przychodzić 
na zajęcia bez zapisywania 
się, żeby poćwiczyć, pograć, 
czy też sprawdzić, czy szachy 
to jest ten sport, który nas in-
teresuje. Zapraszam zarówno 
te osoby, które chcą osiągać 
dobre wyniki na turniejach, 
jak i te, które chcą po prostu 
nauczyć się gry w szachy.

W szachy najlepiej zacząć 
grać w jak najmłodszym 
wieku, ale droga jest zawsze 

otwarta i w każdym wieku 
warto zacząć.

Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki i czwartki od 16:00 
do 18:00 w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury.

Dlaczego warto posta-
wić na szachy?

- Jest to gra, która rozwi-
ja wiele umiejętności. Uczy 
dyscypliny, koncentracji, 
wyciszenia, ale też pozwa-
la otworzyć, pokonać swoje 
słabości, pomaga przy nauce 
przedmiotów ścisłych, uczy 
planowania, przewidywania, 
wyciągania wniosków, a tak-
że zarówno wygrywania, jak 
i przegrywania.

Rozmawiał 
Bartosz Ślusarz 
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Konkursy  
rozstrzygnięte 
Strzeliński Ośrodek Kultury 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia ogłosił kilka kon-
kursów, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

W konkursie na najładniej wy-
konaną kolędę wzięło udział wie-
lu uczestników, a co bardzo cie-
szy w większości, były to grupy 
przedszkolne, zatem najmłodsi 
odbiorcy kultury. Uczestnicy tań-
czyli i śpiewali tak pięknie, że na-
grodą dla nich będzie zorganizo-
wany przez Strzeliński Ośrodek 
Kultury koncert walentynkowy, 
połączony z dobrą zabawą, który 
odbędzie się w środę, 16 lutego  
o godz. 10:00 w sali widowisko-
wej. Zapraszamy wszystkie gru-
py  przedszkolne,  które  wzięły 
udział w konkursie.   

Kolędy przygotowali również 
indywidualni wykonawcy: Oliwia 
Prucnal, Miłosz  Borowczyk 
oraz Karol i Bartosz Laszczyń-
scy. Dla nich również przewidzia-
no nagrody indywidualne, które 
były do odbioru w siedzibie Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury.  

Drugi z konkursów polegał 
na przesłaniu zdjęć swoich świą-
tecznych choinek. Laureatami kon-
kursu zostali: Dorota Patyk, Asia 
Tracz, Ela Sterniczuk i Bartosz 
Ślusarz. Dla zwycięzców przewi-
dziano nagrody rzeczowe do od-
bioru w siedzibie SOK. 

Następny z konkursów po-
legał na przesłaniu do Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury zdjęcia 
z kartką świąteczną mieszczącą 
się na strzelińskim Rynku. Lau-
reatami zostali: Krystyna Ste-
fanko, dla której przewidziano 
nagrodę indywidualną oraz Gru-
pa „Biedronki” z Przedszko-
la  EKO-Przedszkolak, którą 
również zaproszono na koncert 
walentynkowy.

Kolejny konkurs polegał 
na wykonaniu z materiałów 
recyklingowych świątecznych 
aniołów. Przygotowane przez 
najmłodszych dzieła przez kilka 
tygodni upiększały hol w Strze-
lińskim Ośrodku Kultury. Wyni-
ki prezentowały się następująco: 
I miejsce - Przedszkole  „Mi-
chałek”. II  - Koło plastyczne 
klas I ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Strzelinie, zaś III  - Szko-
ła Podstawowa im. Aleksandra 
Kamińskiego  w  Białym  Ko-
ściele. Wyróżnienia: Ula  Krzy-
żanowska (PSP nr 3 w Strzeli-
nie), Marcelina  Znamirowska 
(PSP nr 4 w Strzelinie), Jan Siko-
ra (SP w Kuropatniku). 
Organizatorzy ze Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury dziękują za zain-
teresowanie i zaznaczają, że w cią-
gu  roku  będą  organizować  wiele 
innych konkursów tematycznych. 

SOK

MAGICZNY...
ŚWIĄTECZNY 

BLASK
Powołana przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Strzelin komisja rozstrzygnęła 
niedawno kolejną edycje konkursu „Gmi-
na  Strzelin  w  świątecznym  blasku”. 
Tym razem do strzelińskiego magistratu, 
który był organizatorem konkursu, wpły-
nęło dziewięć zgłoszeń. Poniżej prezen-
tujemy wyniki, a informację z uroczysto-
ści wręczenia nagród opublikujemy już 
w następnym wydaniu „Nowin Strzeliń-
skich”. 

KATEGORIA - NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY 
DOM JEDNORODZINNY

1 miejsce 
Magdalena Wiktorska - Chojcan 

(Biały Kościół)
2 miejsce

Kamila Antał (Trześnia)
3 miejsce

Agata i Roman Kowalscy 
(Biały Kościół)

WYRÓŻNIENIA:
Andrzej Lichoń (Strzelin)
Sławomir Fałat (Trześnia)
Sylwester Baryluk (Trześnia)
Jan Bojczuk (Dankowice)
 Tobiasz Halikowski (Strzegów)

KATEGORIA - NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY 
DOM WIELORODZINNY

1 miejsce
Wspólnota mieszkaniowa 

ul. Leśna 1/3 - Polna 3
RED

Jasełka 
w nowej 
odsłonie 
W drugiej połowie stycz-

nia, uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzelinie zaprezentowali 
społeczności lokalnej jaseł-
ka. Na scenie zwyczajowo 
można było zobaczyć 
szopkę i Świętą Rodzinę. 
Nie zabrakło również aniołów, trzech mędrców, pasterzy, a nawet brykających baranków, owieczek i osiołka. W tradycyj-
nej opowieści pojawiły się nowe wątki: wróbelki witające jako pierwsze swoje potomstwo w stajence, czy król Herod sku-
piony na swojej brodzie, której pozbawiły go diabły. W magiczny nastrój nocy Narodzenia Pańskiego wprowadził widzów 
taniec aniołów rozświetlających mrok „własnym” światłem. Nie zabrakło nastrojowych piosenek wykonywanych przez 
zespół muzyczny oraz wesołych tańców na cześć Pana. Widzowie mieli okazję podziwiać kolędy w wykonaniu uczniów 
mistrzowsko zagrane na pianinie elektrycznym, trąbce, klarnecie i skrzypcach. Czarownego nastroju opowieści przydawały 
efekty świetlne oraz dźwiękowe, powstałe dzięki współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury. 

Za naszym pośrednictwem placówka gratuluje młodym artystom wybitnych zdolności, swobody i żywioło-
wości na scenie. Słowa uznania należą się również rodzicom za przygotowanie pięknych strojów oraz pomoc, 
a publiczności za udział w przedstawieniu.

RED

 Uczniowie PSP nr 4 w Strzelinie 
starannie przygotowali się 

do odegrania ról podczas jasełek

Na akordeonie zagrał Henryk Kliś, a w zespół tworzyli jeszcze Marek 
Kramarz, Jacek Kramarz i Krzysztof Wyka

Kolędowanie w Gościęcicach 
W czwartek, 6 stycznia w świetlicy w Gościęcicach od-

było się wspólne kolędowanie. Organizatorami spotkania 
byli: Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie oraz sołec-
two Gościęcice na czele z sołtysem Dawidem Białkow-
skim. Wydarzenie miało charakter kameralny, lecz wszyscy 
zgromadzeni z pewnością nie żałowali obecności. Znane 
i lubiane kolędy zagrali i zaśpiewali: Henryk Kliś, Marek 
Kramarz, Jacek Kramarz i Krzysztof  Wyka w jednym ze-
spole, a tuż po nich na scenie pojawił się znany i lubiany 
zespół Husynianki z Gęsińca. Goście chętnie kolędowali 
i głośno śpiewali z artystami, a na koniec wspólnie odśpie-
wano „Wśród nocnej ciszy”. 

RED


