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Z  dnia na  dzień przybywa na  naszym terenie uchodźców 
z ogarniętej wojną Ukrainy. Najwięcej, gdyż blisko 400 zna-
lazło schronienie w  domach prywatnych. Strzeliński magi-
strat zapewnia miejsca noclegowe dla ponad 160 osób zza 
wschodniej granicy, udostępniając m.in. ośrodek wypoczyn-
kowy w Białym Kościele. 
Mieszkańcy naszej gminy, a  także strzelińskie firmy, nie-
ustannie niosą pomoc. W mieście funkcjonują obecnie dwa 
magazyny, do  których codziennie, dzięki ludziom dobrego 
serca, napływają produkty. 

Leczą w lepszych 
warunkach

W  strzelińskiej  przychodni  w  ostatnim  czasie 
przeprowadzono szereg prac remontowych. Nowy 
blask  zyskały  gabinety  m.in.  ortopedii,  chirurgii, 
pracowni RTG, alergologii, urologii, dermatologii, 
pulmonologii, kardiologii, stomatologii,  laryngolo-
gii, ginekologii i okulistyki. 

Gmina wnioskuje o ponad 22 mln zł
Budowa świetlicy w Szczodrowicach, adaptacja budynku na świetlicę w Brożcu, modernizacja sta-

dionu miejskiego w Strzelinie, zagospodarowanie lodowiska, remonty i przebudowy mostów w mie-
ście  oraz  stworzenie  szatni  kontenerowej  w  Pławnej  –  na  te  zadania  strzeliński  samorząd  złożył 
wnioski w ramach kolejnego naboru związanego z Rządowym Funduszem Polski Ład. Jeśli wnioski 
zyskają aprobatę Gmina Strzelin uzyska ponad 22,5 mln zł dofinansowania.

To prawdziwa plaga
Co roku na przełomie zimy i wiosny strażacy w całej Polsce, 

w tym także w powiecie strzelińskim borykają się z problemem 
nagminnego wypalania traw i nieużytków rolnych. 
Ten przestępczy proceder to prawdziwa plaga. W społeczeń-

stwie panuje błędne przekonanie, że takie działanie przynosi ko-
rzyści, a rzeczywistość jest zgoła inna.  

Ponad dekadę pomagają chorym 
To już 10 lat odkąd w Strzelinie organizowane są  „Pola Nadziei”. Tego-

roczna  jubileuszowa  edycja,  będzie wyjątkowa. W  kwietniu  zaplanowano 
szereg działań, w tym kwesty. To dzięki zebranym środkom Stowarzyszenie 
Hospicjum Domowego „Nadzieja” jest w stanie kupować m.in. sprzęt re-
habilitacyjny. Organizacja pomogła już ponad 1300 osobom, a zakupione 
urządzenia opiewają na ponad 600 tysięcy złotych. 

Mike Drużga jedzie 
na Mistrzostwa Europy
Strzeliński młody pięściarz już w kwietniu będzie reprezen-

tował naszą gminę oraz kraj w Mistrzostwach Europy w Buł-
garii. To efekt jego dobrej dyspozycji m.in. podczas zgrupo-
wań kadry Polski. 

Wiosenne wypalanie traw to prawdziwa zmora strażaków (fot. udostępnione przez portal 
Strzelin 998)

Rozlicz PIT bez 
wychodzenia z domu 

Trwa akcja składania zeznań podatkowych 
za 2021 r. Z fiskusem można rozliczyć się 

w tym roku najpóźniej do 2 maja.

Jeden z magazynów zbiórki darów mieści się w Strzelińskim Ośrodku Kultury

Dary ze Strzelina wożono busami również pod granicę polsko-ukraińską

Ponad 20 tonowego tira z darami rozładowano w Karszowie (foto udostępnione z fb Związku Strzeleckiego „Strzelec” Strzelin)
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

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

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

Gadżety, broszury, informatory dotyczące naszej gminy 

Rusza sezon turystyczny
Rozpoczęła się wiosna, a wraz z nią kolejny sezon turystyczny. 
W budynku dworca PKP w Strzelinie mieści się centrum infor-
macji, w  którym można uzyskać nie tylko szereg informacji 
dotyczących zabytków i atrakcji w naszym regionie, ale także 
kupić ciekawe strzelińskie gadżety. 

W Gminnym Centrum Informacji Turystycznej można uzyskać informa-
cje na  temat  lokalnych atrakcji  i zabytków, dowiedzieć się,  jak zaplanować 
swój  pobyt  i  z  jakich  atrakcji  skorzystać w  trakcie  jego  trwania,  ale  także 
zakupić gadżety czy zabrać  informatory. – Mamy mnóstwo materiałów 
informacyjnych naszych zabytków, atrakcji turystycznych, ścieżek ro-
werowych, a nawet obszarów wokół naszej gminy, gdy ktoś planuje 
wycieczkę objazdową. Są też do kupienia gadżety takie jak np. kubki, 
magnesy, książki, pocztówki, czy Granitek – nowa maskotka, którą 
dzieci już dobrze znają z wydarzeń organizowanych w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury – opowiada Bartosz Ślusarz, pracownik CIT. – Zawsze 
staram się pomóc osobom odwiedzającym nasz punkt, chętnie udzie-
lam także informacji dotyczących np. ciekawych wydarzeń kultural-
no-rozrywkowych. A nawet jak ktoś mnie zaskoczy pytaniem, to sta-
ram się znaleźć odpowiedź, bo po to jesteśmy, żeby pomagać - dodaje.
Turyści, ale też mieszkańcy najczęściej pytają o takie kwestie jak zakoń-

czenie budowy ratusza, możliwość zwiedzenia kamieniołomów, Rotundy 
Św. Gotarda, czy przejazdów trasami singletrack. – Zakończenie budo-
wy ratusza jest planowane do końca września, także możliwość po-
nownego wejścia na wieżę ratuszową zbliża się wielkimi krokami. 
Aby zobaczyć nasz kamieniołom najlepiej odwiedzić Strzelin we 
wrześniu, w Święto Patrona Michała Archanioła i skorzystać z moż-
liwości oprowadzenia przez przewodnika. W przypadku zwiedze-
nia rotundy, najlepiej skontaktować się ze mną lub ze Strzelińskim 
Ośrodkiem Kultury i wówczas otworzymy obiekt. A tzw. singletracki 
są zawsze czynne w sezonie turystycznym. Poza sezonem są wyko-
nywane odpowiednie prace, tak aby rowerzyści mogli w trakcie sezo-
nu korzystać z tras bez przeszkód. W tym roku trasy są czynne od 19 
marca. Zapraszam do CIT po mapki tras – mówi Bartosz Ślusarz.
Przypomnijmy, że Gminne Centrum Informacji Turystycznej znajduje 

się w budynku dworca PKP przy ul. Bolka I Świdnickiego 23 i jest czyn-
ne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godz. 9:00-16:00. - W CIT 
są prowadzone także dyżury weekendowe, o których na bieżąco 
informujemy na naszym profilu na Facebooku, więc zapraszamy 
do obserwowania strony. Tam można znaleźć aktualne informacje, 
a także konkursy – podsumowuje pracownik CIT.  - Oczywiście zapra-
szam do mnie. Zawsze chętnie porozmawiam i udzielę wszystkim 
informacji – zachęca Bartosz Ślusarz.

RED

Stoisko z gminnymi materiałami cieszyło się popularnością 

Strzelin na międzynarodowych targach
W pierwszy weekend marca na wrocławskim stadionie odbyły się Międzynarodowe Targi Tu-
rystyki i czasu wolnego. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć także Gminy Strzelin, któ-
rej przedstawiciele zachęcali turystów do odwiedzenia naszych pięknych stron.

Targi wróciły po dwuletniej przerwie. Było to świetne wydarzenie dla 
wszystkich miłośników podróżowania i aktywnego spędzania wolne-
go czasu, czy po prostu fanów targów turystycznych. Wśród wystaw-
ców nie zabrakło naszej gminy, która przygotowała bogate w różnego 
rodzaju materiały stoisko. W ciągu trzech dni imprezy do odwiedze-
nia i wypoczynku naszych stron zachęcali pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin, Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz Strzelińskiego 
Centrum Sportowo-Edukacyjnego. Na strzelińskim stoisku, osoby od-
wiedzające targi mogły uzyskać informacje dotyczące naszych atrakcji 
turystycznych, miejsc wypoczynku, czy dowiedzieć się podstawowych 
informacji na temat miasta i gminy. Uczestnicy targów mieli także oka-
zję zabrać ze sobą różnego rodzaju informatory, ulotki, czy gadżety. 
- Oprócz materiałów typowo informacyjnych, dużym powodze-
niem cieszyły się torby ekologiczne, do których turyści mogli 
włożyć zebrane na targach materiały i gadżety. Zainteresowanie 
wzbudzała również nasza nowa maskotka – Granitek, która nie-
jednokrotnie była dobrym pretekstem do rozpoczęcia rozmowy i zaczerpnięcia informacji na temat gminy Strzelin – opisuje 
Bartosz Ślusarz, pracownik Centrum Informacji Turystycznej. – Głównie odwiedzały nas osoby z Dolnego Śląska, szczególnie 
z Wrocławia i okolic. Część turystów miała dużą wiedzę na temat gminy i pytała np. o zakończenie odbudowy ratusza, czy 
wypoczynek w Białym Kościele. Część kojarzyła Strzelin z kamieniołomem i granitem, a niektórzy byli w szoku, że Strzelin 
jest tak blisko nich, a oni nie mieli okazji odwiedzić miasta. Fanów aktywnego spędzania czasu cieszyły nasze singletracki. 
Mamy nadzieję, że skutecznie udało nam się namówić do odwiedzenia gminy – podsumowuje. 

RED

Gminne stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem uczestników targów

Rozdanych zostanie ponad 1000 kart aglomeracyjnych 

Skorzystają 
z atrakcji ze zniżką
Gmina Strzelin 

jako członek Stowa-
rzyszenia Aglome-
racja Wrocławska 
przystąpiła do pro-
gramu „Karta 
Aglomeracyjna”. 
Jest  to  pilotażo-

wa  akcja  kierowana 
do  mieszkańców 
podwrocławskich  miejscowości.  Posiadacze  karty  będą 
mogli skorzystać z wrocławskich atrakcji ze zniżką wynoszą-
cą aż 50%. Partnerami programu jest m.in. Aquapark Wrocław, 
ZOO Wrocław, Hydropolis, WKS Śląsk Wrocław, Tarczyński 
Arena Wrocław, czy Centrum Historii Zajezdnia. Gmina Strze-
lin otrzymała 1100 kart. Znaczna część kart będzie rozdawana 
za pośrednictwem dyrektorów szkół. Karty są przewidziane za-
równo dla uczniów szkół podstawowych jak i szkół średnich, 
a otrzymają je osoby zameldowanie na terenie Gminy Strzelin 
oraz te, które: wyróżniają się pracą w wolontariacie lub człon-
kowstwem  w  harcerstwie,  osiągają  wysokie  wyniki  w  nauce, 
biorą  udział  w  konkursach/olimpiadach  promujących  szkołę 
i gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, czy 
międzynarodowym, posiadają bardzo dobre zachowanie. Brana 
będzie też pod uwagę aktywność i zaangażowanie rodziców.
Karty otrzymają nie tylko uczniowie, ale także druhowie 

z gminnych jednostek OSP.
RED

Karty uprawniające do sporych zniżek na wiele 
wrocławskich atrakcji otrzymają uczniowie 
gminnych szkół

Laptop z Internetem 
i drukarką dla gości 
W siedzibie Strze-

lińskiego Ośrodka 
Kultury na parterze, 
tuż obok kasy kinowej, 
przygotowano punkt, 
z którego mogą 
korzystać mieszkańcy 
i goście odwiedzający 
jednostkę. W punkcie znajduje się laptop z dostępem 
do Internetu oraz drukarka. W razie potrzeby zachęca-
my do korzystania ze stanowiska. 

RED

Rusz w miasto, znajdź figurki i dowiedz się 
ciekawostek związanych ze Strzelinem

Niemiecki parlament 
ze strzelińskiego granitu
W grudniu ubiegłego roku w naszym mieście zostało 
zamontowanych 8 niewielkich pomników - posta-
ci ważnych dla Strzelina. Na  łamach „Nowin Strze-
lińskich” postaramy się przybliżyć te  postacie wraz 
z lokalizacją figur. Przy ich oglądaniu można zeska-
nować specjalny kod QR, dzięki któremu mamy moż-
liwość wysłuchania opowieści dot. danej postaci.

Jako pierwszego przedstawia-
my Strzelińskiego Skalnika. Nie 
mogło być  inaczej, gdyż granit 
to  znak  rozpoznawczy,  wokół 
którego  tworzyło  się  miasto. 
Strzelin  jest uznawany za  stoli-
cę  polskiego  granitu.  Ta  skała 
to od zawsze najcenniejsze bo-
gactwo  naszego  regionu.  Już 
pod koniec XIII wieku działał 
tutaj  cech  (organizacja  zawo-
dowa)  skalników-kamieniarzy. 
A pierwszy kamieniołom został 
otworzony w 1861 roku. Strze-
liński granit jest znany nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju.  
W Polsce granit ze strzelińskich złóż liczących ok. 300 milionów lat, był 
wykorzystany do budowy Pałacu Kultury i Nauki, Mostu Poniatowskiego 
w Warszawie, ratuszów w Tczewie i Brzegu, czy pomników Nike w War-
szawie i papieża Jana XXIII we Wrocławiu oraz wielu dworców kolejo-
wych. Najbardziej znanym zagranicznym obiektem do budowy którego 
został wykorzystany nasz granit jest budynek Reichstagu w Berlinie, czyli 
parlamentu niemieckiego. Również w samym Strzelinie możemy zoba-
czyć zabytki, do budowy których użyto lokalnego granitu, jak np. nasza 
perełka architektoniczna – Rotunda Św. Gotarda z XII wieku.
To  właśnie  Strzelin  może  się  pochwalić  najgłębszym  w  Europie 

i  drugim na  świecie wyrobiskiem  granitu  o  głębokości  123 metrów. 
Kamieniołom w Strzelinie jest największym tego typu obiektem w Eu-
ropie. Średnia głębokość wyrobiska wynosi 120 metrów, długość 650 
metrów i szerokość 300 metrów. Całość zajmuje około 20 hektarów.
Chcąc  zobaczyć  pomnik  Strzelińskiego  Skalnika  warto  rozejrzeć  się 

po parku skalnym i spróbować swoich sił w grze miejskiej, w której trzeba 
znaleźć strzeliński granit lub po prostu odpocząć na ławce w otoczeniu 
skał i odrestaurowanego wagonika, którym transportowany był granit.

Bartosz Ślusarz 

Figurka Strzelińskiego Skalnika znajduje się 
w Parku Skalnym przy dworcu PKP
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W strzelińskiej przychodni 
w ostatnim czasie przepro-
wadzono szereg prac remon-
towych. Nowy blask zyskały 
gabinety m.in. ortopedii, 
chirurgii, pracowni RTG, aler-
gologii, urologii, dermatologii, 
pulmonologii, kardiologii, 
stomatologii, laryngologii, 
ginekologii i okulistyki. 

W piątek, 11 marca w strzelińskiej 
przychodni  odbyło  się  uroczyste 
otwarcie wyremontowanych gabine-
tów specjalistycznych oraz zabiego-
wych. W tej kameralnej uroczystości 
uczestniczyli  przedstawiciele  lokal-
nych  władz  samorządowych,  re-
prezentanci  rady  spo-
łecznej  Publicznego 
Zakładu  Lecznictwa 
Ambulatoryjnego oraz 
prezes  stowarzyszenia 
Aglomeracja  Wro-
cławska  Jacek  Kowal-
ski.  Obecność  szefa 
tego  dolnośląskiego 
stowarzyszenia,  któ-
rego  członkiem  jest 
m.in.  gmina  Strzelin, 
to  efekt  tego,  że  or-
ganizacja  wsparła 
remonty  w  PZLA, 
przeznaczając  200 
tys.  zł.  Dofinansowa-
nia  udzielono  ramach  Oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń było również okazją do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu

Jednostka OSP z Nowolesia otrzyma nowy samochód
W poniedziałek, 21 marca burmistrz Dorota Pawnuk oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu 

Artur Konopnicki odebrali promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w No-
wolesiu.  Dotacja  dla  gminy  Strzelin,  450  tys.  złotych,  pochodzi  ze  środków Krajowego  Systemu  Ratowniczo 
– Gaśniczego. W uroczystości  przekazania  promes,  potwierdzających przyznanie  środków  z  budżetu państwa, 
uczestniczyli m.in. zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Adam Konieczny, 
posłowie na Sejm RP  - Agnieszka Soin  i Paweł Hreniak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelinie mł. bryg. Michał Pięta, a także liczni dolnośląscy samorządowcy. Dofinansowanie z KSRG 
to istotne wsparcie bardzo potrzebnego zakupu, bo jednostka z Nowolesia corocznie odnotowuje wiele wyjazdów 
i interwencji. Nowy samochód na pewno będzie dobrze służył naszym druhom ochotnikom, a brakujące na zakup 
pojazdu środki strzeliński samorząd dołoży z gminnego budżetu.

RED 

Promesę na zakup średniego samochodu przekazano jednostce OSP w Nowolesiu

Powstanie ponad 100 miejsc parkingowych 

Przebudują węzeł przesiadkowy 
W środę, 23 marca w strzelińskim magistracie podpisano umowę na prze-

budowę strzelińskiego węzła przesiadkowego. To jedno z zadań realizowanych 
w ramach dużego projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca 
PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez 
remont  i  przebudowę 
5 dróg w Strzelinie.” 
Wykonawcą prac bę-

dzie firma Berger Bau 
Polska  z  Wrocławia. 
Zakres robót obejmuje 
m.in.  wykonanie  620 
metrów  drogi,  prace 
rozbiórkowe,  budowę 
112  miejsc  parkingo-
wych  typu  park&ride, 
320 m2 chodnika, czy 3 
500 m2 trawnika.
Całkowity  koszt 

robót to ponad 3 mln 
600 tys. zł, a umowę, 
w imieniu Berger Bau, podpisał przedstawiciel tego przedsiębiorstwa – pro-
kurent Grzegorz Serafin. 
Warto przypomnieć, że prace będą realizowane w ramach dofinansowania, 

jakie gmina Strzelin otrzymała z rządowego programu Polski Ład. Na klika 
drogowych inwestycji strzeliński samorząd pozyskał ponad 7,5 mln zł.

RED

Podpisano już umowę z wykonawcą, który będzie realizował inwestycję

Wóz pożarniczy dla 
ukraińskich strażaków

Naczelnik OSP w Kuropatniku Henryk Kliś (z lewej) oraz skarbnik jednostki Tomasz Misa pojechali prze-
kazać wóz strażacki

To kolejne cenne wsparcie z gminy Strzelin i wyraz solidarności z napadniętą Ukra-
iną przez Federację Rosyjską. Władze lokalnego samorządu oraz gminny zarząd OSP 
zdecydowały o przekazaniu Ukrainie średniego bojowego wozu pożarniczego, który 
do tej pory dzielnie służył druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku. 
W niedzielę, 6 marca naczelnik OSP w Kuropatniku - Henryk Kliś oraz skarb-

nik  jednostki  Tomasz Misa wyjechali  spod  kuropatnickiej  remizy  pod  polsko-
-ukraińską  granicę.  Wóz  trafi  do  dyspozycji  Zarządu  Głównego  Państwowej 
Służby  Ukrainy  do  Spraw  Nadzwyczajnych  w  Obwodzie  Lwowskim,  który 
zdecyduje w  jaki  rejon zostanie skierowany pojazd. Naszych strażaków żegnali 
w ten niedzielny poranek koleżanki i koledzy z jednostki oraz sołtys Kuropatnika 
i zarazem radny Rady Miejskiej Strzelina - Adam Daniluk. Potrzeby strażaków 
z Ukrainy są teraz ogromne, bo muszą w warunkach wojennych likwidować skut-
ki zniszczeń  i walczyć z  licznymi pożarami, wywołanymi przez ostrzał  i bom-
bardowanie rosyjskich najeźdźców. Dlatego sprawny i sprawdzony wóz bojowy 
na pewno bardzo im się przyda. Dar gminy Strzelin dla Ukrainy - Mercedes Benz 
ma już swoje lata (rocznik 1994), ale jest zadbany i dobrze wyposażony. Jego prze-
bieg to zaledwie 40 tys. km. W skład wyposażenia wozu wchodzi m.in. agregat, 
węże pożarnicze i ssawne, a strażacy z OSP Kuropatnik zabrali ze sobą również 
żywność i inne artykuły, które są niezwykle potrzebne ukraińskiej ludności. 
Dodajmy, że wozy bojowe przekazali Ukrainie również jednostki ochotnicze 

z Borka Strzelińskiego i Kondratowic.
RED

Gabinety 
oficjalnie 
otwarte

Leczą w lepszych warunkach
tzw.  funduszu  solidarnościowego 
uruchomionego  przez  Aglome-
rację  Wrocławską  podczas  pan-
demii  COVID-19. - Cieszę się, 
że te pieniądze zostały dobrze 
wydane - powiedział prezes Aglo-
meracji  Wrocławskiej  Jacek  Ko-
walski.  Burmistrz  Strzelina Dorota 
Pawnuk  oraz  dyrektor  przychodni 
Norbert  Raba  podziękowali  za  ten 
dar,  a po oficjalnych wystąpieniach 
i  przecięciu wstęg  zwiedzano  gabi-
nety. Była to okazja do zaprezento-
wania  nie  tylko  wyremontowanych 
pomieszczeń, ale też nowoczesnego 
sprzętu, z którego korzysta kadra me-
dyczna  przychodni.  Przypomnijmy, 
że w ramach szeroko zakrojonych re-
montów, sfinansowanych ze środków 

Aglomeracji  Wrocławskiej,  gminy 
i PZLA, nowy wygląd oraz adekwatną 
do XXI wieku  jakość  zyskały  liczne 
gabinety specjalistyczne oraz zabiego-
we. Wyremontowano m.in. ortopedię, 
chirurgię,  pracownię  RTG,  alergolo-
gię,  urologię,  dermatologię,  pulmo-
nologię,  kardiologię,  stomatologię, 
laryngologię, ginekologię i okulistykę. 
Remont  miał  kompleksowy  charak-
ter, a podczas prac m.in. wymieniono 
posadzki, meble, a także zamontowa-
no podwieszane sufity.
Warto  podkreślić,  że  przychodnia 

zaplanowała już kolejne inwestycje re-
montowe, w ramach których zostaną 
zmodernizowane  m.in.  kolejne  ga-
binety oraz poczekalnie dla pacjen-
tów i korytarze.

RED
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Wspierają walczącą Ukrainę i uciekających uchodźców 

Pomoc płynie również z dalekiej Szkocji 
Strzeliński samorząd nawiązał niedawno współpracę z charytatywną szkocką organizacją Glasgow Caring 

City,  która organizuje  i  niesie pomoc walczącej Ukrainie oraz uciekającym przed wojną uchodźcom. Or-
ganizacja, poprzez  swojego przedstawiciela Rossa Galbraitha,  zadeklarowała wsparcie uchodźców, którzy 
znaleźli schronienie w gminie Strzelin. Glasgow Caring City będzie przekazywać środki na zakup żywności, 
ale też dostarczać inne potrzebne materiały. Szkocka organizacja zamierza przekazać naszej gminie podzie-
loną na kilka transz darowiznę, która będzie wykorzystana przede wszystkim na zakup żywności. Dodajmy, 
że w tym szczytnym przedsięwzięciu uczestniczy również współpracująca z Glasgow Caring City Hurtow-
nia Odzieży Nowej i Używanej Zarra. I to właśnie przedstawicieli Glasgow Caring City i Zarry goszczono 
w  drugiej  połowie marca  w  strzelińskim magistracie.  Nasi  goście  przekazali  burmistrz Dorocie  Pawnuk 
mnóstwo przyborów szkolnych. Te bardzo potrzebne i pożyteczne artykuły zostaną przekazane ukraińskim 
dzieciom, które już uczęszczają do naszych szkół i przedszkoli lub niebawem do nich trafią. Szefowa gminy 
Strzelin podziękowała darczyńcom za ten cenny dar, który jest dużym wsparciem dla naszego samorządu.
Szkocka organizacja zadeklarowała również finansowe wsparcie. Na realizacje zamierzeń nie trzeba było 

długo czekać. Zaledwie po kilku dniach na gminne konto wpłynęło 18 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone 
na zakup bardzo potrzebnej żywności i innych niezbędnych produktów, które trafią do uchodźców objętych 
opieką gminy Strzelin i jej mieszkańców. To nie wszystko. Organizacja przekazała również szkolne plecaki 
z wyprawkami, które otrzymają ukraińskie dzieci w gminie Strzelin. 

RED
Przedstawiciele organizacji Glasgow Caring City oraz Hurtowni Odzieży Nowej i Używanej Zarra przekazali artykuły szkolne

Mieszkańcy naszej gminy, a  także strzelińskie firmy, 
nieustannie niosą pomoc uchodźcom z objętej wojny 
Ukrainie. W  mieście funkcjonują obecnie dwa maga-
zyny, do których codziennie, dzięki ludziom dobrego 
serca, napływają produkty. 

Od  samego  początku  rosyjskiej  inwazji  na  Ukrainie  w  akcję 
pomocy mocno włączyła się Gmina Strzelin, za pośrednictwem 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury, a także lokalnego Stowarzysze-
nia „Gramy o życie”, Straży Miejskiej w Strzelinie i Strzelińskiego 
Centrum  Sportowo-Edukacyjnego.  Początkowo  ośrodek  kultu-
ry pełnił rolę wielkiego punktu zbiórki darów. Te przyjmowano 
również w siedzibie straży miejskiej i GOŻ. Odzew mieszkańców 
był  ogromny. W obliczu wojny  rodacy  otworzyli  szeroko  serca 
dla potrzebujących. Codziennie przywozili mnóstwo produktów 
spożywczych, ubrań, leków i materiałów opatrunkowych, a także 
artykułów dla dzieci. Z czasem, gdy okazało się, że pomoc będzie 
musiała być długofalowa, a w ośrodku zaczynało brakować miej-
sca, zdecydowano się na uporządkowanie akcji. 

Obecnie  w  naszym mieście  działają  dwa  punkty  zbiórek  dla 
uchodźców. W Strzelińskim Ośrodku Kultury mieści  się maga-
zyn  z  chemią,  lekami  i  wyprawkami  dla  najmłodszych  (kaszki, 
słoiki,  pieluchy,  kosmetyki,  środki  pielęgnacyjne).  - W naszym 
magazynie codziennie pracują etatowi pracownicy SOK, ale 
także funkcjonariusze Straży Miejskiej, wolontariu-
sze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelinie, Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
w Strzelinie, firmy Xylem (Lowara Vogel Polska) oraz 
znajomi, dla których dobro człowieka to sprawa naj-
wyższej wagi – zaznacza dyrektor Strzelińskiego Ośrod-
ka Kultury  Sylwia  Korczyńska.  Jednocześnie  podkreśla, 
że do magazynu tłumnie przychodzą ludzie, którzy musie-
li opuścić w pośpiechu i strachy swoje domy. Uchodźcom 
są wydawane artykuły bezpośrednio w magazynie.  

- Z dobrodziejstw magazynów korzystają również 
przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i związków, 
którzy organizują transporty z niezbędnymi rzecza-
mi dla przebywających w Ukrainie ludzi, między 
innymi w schronach, szpitalach, domach dziecka, 
domach pomocy. Udało nam się również dotrzeć 
do schroniska dla zwierząt w Ukrainie, gdzie trafi-
ły dary w postaci karm, misek, mat, leków dla na-
szych czworonożnych przyjaciół. Niejednokrotnie 
transportami dowodzili nasi kierowcy, ludzie, którzy 
z własnej woli chcieli w ten sposób wesprzeć skrzyw-
dzonych sąsiadów – podkreśla.  Strzeliński  Ośrodek 
Kultury  wspiera  również  naszych  wschodnich  sąsiadów 
podczas wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano już kon-
certy przeciwko wojnie, podczas których przeprowadzo-
no zbiórki środków na cele charytatywne.
Zaznaczmy,  że  magazyn  w  Strzelińskim  Ośrodku 

Kultury działa od poniedziałku do soboty, w godzinach 
9:00-18:00. 

Jeden z magazynów zbiórki darów mieści się w Strzelińskim Ośrodku Kultury

Dwa punkty, mnóstwo darów Wielki odruch serca
Produkty szybko znikają...
Drugi punkt zbiórki darów funkcjonuje w pomieszczaniu gmin-

nym przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Strzelinie (naprzeciwko 
cmentarza).  Tam  przyjmowane  są:  żywność,  ubrania  oraz  arty-
kuły AGD. Koordynatorem magazynu jest Luca Krzysztofczyk, 
którego Stowarzyszenie  „Gramy o  życie”  czynnie bierze udział 
w pomocy uchodźcom. Podkreślmy, że wolontariusze stowarzy-
szenia nie tylko pomagają w działalności magazynu, ale również 
prowadzą kwesty, wykupują leki uchodźcom, a także spisują  ich 
potrzeby. Ponadto stowarzyszenie utworzyło specjalne subkonto 
(31 9588 0004 0000 6044 2000 0010), na które można przelewać 
środki  na  pomoc Ukraińcom. Magazyn  przy  ul. Maczka  działa 
od poniedziałku do  soboty,  od  godziny  9:00 do  18:00. Dyżury 
w magazynie pełnią m.in. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, Centrum Usług 
Komunalnych  i  Technicznych  w  Strzelinie,  Zespołu  Oświaty 
Gminnej, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z gminy Strze-
lin czy wolontariusze, a nawet uchodźcy, którzy chętnie pomagają. 
Ogromny wkład w pomoc mają również pracownicy i kierownic-
two  Strzelińskiego  Centrum  Sportowo  -  Edukacyjnego,  którzy 
także aktywnie wspierają akcje. Obsługa magazynu przyjmuje ar-

tykuły dostarczane przez ludzi 
dobrego serca, ale również wy-
daje  je  uchodźcom  z Ukrainy. 
- Warunkiem skorzystania 
z pomocy żywnościowej jest 

zarejestrowanie rodziny przebywającej na naszym terenie 
w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin. Wypełniając formu-
larz rejestrowy rodzina wpisuje zarówno miejsce pobytu, 
ale również potrzeby. Z uwagi na to, że jest sporo osób po-
trzebujących zasada jest taka, że z magazynu dana rodzina 
moża skorzystać dwukrotnie w ciągu tygodnia. Musieliśmy 
wprowadzić zasady funkcjonowania magazynu, ponieważ 
produkty bardzo szybko znikają, a chcemy zapewnić każ-
demu możliwość skorzystania z pomocy – wyjaśnia Krzysz-
tofczyk. Najszybciej rozchodzą się artykuły żywnościowe. Mimo 
codziennego uzupełniania, na pułkach co chwile są braki. Jak się 
jednak okazuje w magazynie zalega sporo zimowych ciuchów, zaś 
mało jest wiosennych. 

Oba punkty cały czas przyjmują dary dla uchodźców. Zanim 
jednak  chętni  zdecydują  się  na  zakup  konkretnych  produktów, 
warto aby najpierw upewnili się, czy na pewno dana rzecz jest po-
trzebna. Na Facebooku powstał profil Strzelin pomaga Ukrainie, 
na którym na bieżąco można odnaleźć informacje o potrzebach. 
Posty o zbiórkach umieszczane są również na profilu Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury. 

Bezinteresowna  pomoc 
uchodźcom  płynie  nie  tylko 
od mieszkańców naszej  gmi-
ny,  ale  również  strzelińskich 
firm.  Szerzej  o  tym  w  tek-
ście  na  stronie  13.  Strzeliń-
ską  zbiórkę  wsparła  również 
szkocka organizacja  Glasgow 
Caring  City  (więcej  o  tym 
w  tekście  pt.  „Pomoc  płynie 
również  z  dalekiej  Szkocji”), 
a także Szwajcaria, skąd przy-
jechał ponad 20-tonowy TIR 
wyładowany  darami.  Było 
to  możliwe  dzięki  rodzinie 
jednego  z  sołtysów  z  gmi-
ny  Strzelin,  która  mieszka 
w Szwajcarii. To oni zorgani-
zowali  zbiórkę  darów,  które 
przekazano na rzecz uchodź-
ców w Strzelinie. W ciężarów-
ce znalazły się m.in. materace, 
poduszki,  chemia,  zabawki, 
ubrania, koce, wózki itp. Dary 
rozładowano  w  Karszowie, 
ponieważ  jeden  z  mieszkań-
ców udostępnił magazyn zbo-
żowy na ich przechowanie. 

Jakub Olejnik
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Z dnia na dzień przybywa na naszym terenie uchodź-
ców z  ogarniętej wojną Ukrainy. Najwięcej, gdyż bli-
sko 400 znalazło schronienie w domach prywatnych. 
Strzeliński magistrat zapewnia miejsca noclegowe dla 
ponad 160 osób zza wschodniej granicy, udostępnia-
jąc m.in. ośrodek wypoczynkowy w Białym Kościele. 

Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukra-
inę. Z ogarniętego wojną kraju uciekło już niemal 3,5 mln Ukraiń-
ców, z czego ponad 2 mln przybyło do Polski. Od samego początku 
wojny rodacy okazują wielkie wsparcie uchodźcom zza wschodniej 
granicy. Nie  inaczej  jest  również w  gminie  Strzelin.  Początkowo 
akcja pomocy była bardzo spontaniczna. Strzeliński Ośrodek Kul-
tury stał się punktem wielkiej zbiórki (żywność, ubrania, leki itp.), 
które następnie przewożono pod granicę z Ukrainą  (o zasadach, 
na jakich obecnie działają zbiórki przeczytacie w tekście na stronie 
4). Niektórzy mieszkańcy naszej gminy decydowali  się na wyjazd 
z darami, aby w drodze powrotnej zabrać przekraczające przejście 
graniczne kobiety z dziećmi. Taką akcję przeprowadzili m.in. oso-
by  zrzeszone  z  klubem Korona  Pęcz  Szczawin,  które  pojechały 
czterema busami, wypchanymi po brzegi darami. Takich wyjazdów 
osób prywatnych było dużo więcej. Sporym powodzeniem cieszy-
ła  się  akcja  zbiórki  darów,  którą  przeprowadzili,  przed  jednym 
z  supermarketów,  funkcjonariusze Straży Miejskiej w Strzelinie. 
Mieszkańcy, wychodzący ze sklepu, chętnie dzielili się zakupami. - 
Był wielki społeczny zryw i odruch serca. Ludzie nie liczyli 
się z kosztami, po prostu chcieli pomóc – zauważa burmistrz 
Strzelina Dorota  Pawnuk. Napływająca  do  kraju  coraz większa 
fala  uchodźców  sprawiła,  że  konieczne  było  uporządkowanie 
akcji  pomocowej. Osoby  uciekające  przed wojną  potrzebowały 
bowiem  wsparcia  również  w  naszym  kraju,  m.in.  w  zapewnie-
niu schronienia,  ale  także wyżywieniu  i wyposażeniu. - Pierwsi 
uchodźcy docierający do naszej gminy najczęściej byli w ja-
kimś stopniu zakotwiczeni poprzez znajomych lub rodziny, 
którzy tutaj pracują – przyznaje burmistrz Strzelina. -Kolejni 
uchodźcy to najczęściej osoby bezradne w sytuacji, która 
ich spotkała – dodaje. Na posiedzeniu zespołu zarządzania kry-
zysowego w Strzelinie oraz spotkaniach online z wojewodą dolno-
śląskim omówiono  formę pomocy. Do  strzelińskiego magistratu 
zaczęły  zgłaszać  się osoby,  które były  skłonne przyjąć pod  swój 
dach ukraińskie rodziny. Powstała lista, aby łatwiej było kierować 
potrzebujących. Gmina Strzelin wytypowała również miejsca noc-
legowe, instytucjonalne, do których przyjmowano Ukraińców.

Do Niemiec wyjechało kilkunastu Ukraińców
Na naszych przyjaciół z partnerskiego miasta Frankenberg zawsze można liczyć. Burmistrz Thomas Firmenich i władze tego 

saksońskiego miasta postanowiły wesprzeć nasz samorząd oraz tych ukraińskich uchodźców, którzy schronili się w gminie Strzelin.
W drugiej połowie marca do Strzelina przyjechała delegacja z Frankenbergu oraz dwa busy, które w drodze powrotnej zabrały 

do Niemiec kilkunastu uchodźców. - Współpraca z naszym miastem partnerskim Frankenberg to nie tylko kurtuazyjne 
wizyty i oficjalne delegacje. To przede wszystkim realne wsparcie i pomoc w potrzebie. Mój kolega, prawdziwy przyja-
ciel, burmistrz Thomas niezwykle szybko odpowiedział na naszą prośbę i zabrał do Frankenbergu 14 osób z Ukrainy, 
w tym rodzinę z 11-miesięcznymi bliźniakami i czteroletnią dziewczynką. Zapowiedział, że to nie koniec pomocy 
naszego niemieckiego partnera, bo w tym pięknym mieście szykowane są kolejne miejsca dla uchodźców z Ukrainy - 
napisała na swoim profilu Faceeboka burmistrz Dorota Pawnuk.

RED

Czternastoosobową grupę uchodźców z Ukrainy zabrano do miasta partnerskiego Frankenberg

Kolejki przed urzędem 
po wydanie numerów 
PESEL Blisko 600 uchodźców w gminie Strzelin

Najwięcej w domach prywatnych
Obecnie  na  terenie  gminy  Strzelin  przebywa  577  uchodźców. 

Najwięcej osób, gdyż 384, przyjęto w prywatnych domach. Dla 162 
Ukraińców schronienie zapewniła Gmina Strzelin. Uchodźcy prze-
bywają  na  terenie Ośrodka Wypoczynku  Świątecznego  „Nad  Sta-
wami” w Białym kościele, gdzie zajętych jest 21 domków, ale także 
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku, za-
pleczu socjalnym na  terenie basenu miejskiego w Parku Miejskim, 
kontenerze szatniowym przy świetlicy w Karszowie. Ponad 30 osób 
przebywa w kwaterach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Strzelinie. Noclegi zapewnili także niektórzy przedsiębiorcy. Ukra-
ińskie rodziny nocują w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nieto-
perek” w Gębicach, a także Domu Weselnym „Eden” w Strzelinie. 
W  porozumieniu  z wojewodą  dolnośląskim wytypowano    kolejne 
miejsca, gdzie w razie konieczności mogą zostać umieszczone osoby 
uciekające przed wojną. Do takich miejsc zależą m.in. remizy OSP 
w Kuropatniku, Nowolesiu  i Brożcu.  - Otrzymaliśmy 120 łóżek 
polowych od wojewody dolnośląskiego. Zamierzamy przygo-
tować również salę sportową przy ul. Staromiejskiej w Strze-
linie na 40 miejsc, tak, aby, w razie pogorszenia się sytuacji, 
umieścić tam kolejne napływające do naszej gminy osoby – in-
formuje Dorota Pawnuk. Sytuacja z uchodźcami jest bardzo dyna-
miczna. Niektórzy, postanowili już wracać na Ukrainę, grupę kilku-
nastoosobową zabrała delegacja z miasta partnerskiego Frankenberg 
i deklaruje dalszą pomoc (więcej o tym w tekście powyżej), większość 

jednak pozostaje na naszym terenie. - Dzisiaj trudno jest przewi-
dzieć jak rozwinie się sytuacja. Większość obywateli Ukrainy 
chce wracać do swoich domów, tylko nie wiemy, kiedy zakoń-
czy się wojna. Oby ludzie mieli do czego wrócić. Kryzys huma-
nitarny w Europie to niewątpliwie jeden z celów Putina i trzeba 
się tego spodziewać – zaznacza burmistrz. 

Od połowy marca obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie nu-
meru PESEL. To pozwoli im w pełni korzystać nie tylko z opieki zdro-
wotnej, ale również świadczeń rodzinnych czy bezpłatnej edukacji. Już 
pierwszego dnia z takiej możliwości postanowiło skorzystać mnóstwo 
uchodźców. W wielu miastach, w tym również Strzelinie, przed urzę-
dami tworzyły się spore kolejki. - Pierwszego dnia nadano numery 
PESEL 67 osobom. Na miejscu pracował również fotograf, tak, 
aby Ukraińcy mogli wykonać zdjęcie potrzebne do dokumentu. 
W siedzibie urzędu fotograf  wykonał w ciągu pierwszych czte-
rech dni roboczych 428 zdjęć. Musieliśmy zatrudnić tłumaczy. 
W celu sprawnej obsługi obywateli Ukrainy został wprowadzo-
ny system rejestracji. Na poszczególne dni uchodźcy otrzymują 
karty uprawniające do nadania numeru PESEL. Pozwala to unik-
nąć kolejek przed biurem ewidencji ludności oraz jednocześnie 
pozwala na właściwą obsługę dotychczasowych klientów urzędu. 
Do 25 marca nadano łącznie 375 numerów PESEL. Rezerwowa-
ne są obecnie terminy na 4 kwietnia br. Zgodnie z wprowadzo-
nym systemem pozwoli to na nadanie 600 nr PESEL do 4 kwiet-
nia – informuje szefowa gminy. 

Wśród przebywających na naszym terenie uchodźców jest spo-
ro dzieci. Obecnie do gminnych  szkół  zapisanych  jest 80 mło-
dych  obywateli  Ukrainy,  do  miejskiego  przedszkola  uczęszcza 
kilkanaście  osób. Gmina  Strzelin  przygotowała  dla  uchodźców 
kurs języka polskiego. Zajęcia, od ostatniego tygodnia marca, od-
bywają się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie oraz 
na terenie ośrodka w Białym Kościele.  

Do samorządu wciąż zgłaszają się kolejni mieszkańcy naszej gmi-
ny, którzy deklarują chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców. War-
to zaznaczyć, że dla osób, u których przebywają obywatele Ukrainy, 
polski  rząd przygotował dodatkowe świadczenie – rekompensatę 
kosztów pobytu. To 40 zł dziennie za osobę. Wnioski o świadcze-
nia są do pobrania m.in. na stronie www.strzelin.pl. Można już je 
składać w strzelińskim magistracie, a więcej informacji na ten temat 
uzyskasz w biurze podawczym na parterze budynku. 

Jakub Olejnik

Zaraz po wybuchu wojny na granice polsko-ukraińską z pomocą jechało wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród nich były m.in. osoby zrzeszone z klubem Korona Pęcz Szczawin (zdjęcie udostępnione z fejsbukowego profilu klubu)

Pomoc nieustanie płynie nie tylko od mieszkańców naszego powiatu, ale również z miasta 
partnerskiego Frankenberg
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Trzeba  przyznać,  że  zima 
to najmniej łaskawa pora roku 
dla nawierzchni jezdni. Nagłe 
zmiany  temperatury,  mróz 
i duża ilość opadów powodu-
ją wiele ubytków. Aby zapew-
nić bezpieczeństwo, na bieżą-
co usuwane są te, które mogą 
skutkować  uszkodzeniem 
pojazdów. - Naprawy dziur 
zagrażających bezpieczeń-
stwu wykonujemy w każ-
dych warunkach masami 
na zimno. Technologia 
ta jest kosztowna i nieefek-
tywne wypełnienie może 
ulec wykruszeniu. Nato-
miast bezpieczeństwo jest 
na pierwszym miejscu. 
Stąd też, zimą, decydujemy 
się na usuwanie zwłaszcza 
wykruszeń najgłębszych 
lub o ostrych brzegach. 
Na szerszą skalę do na-
praw przystępujemy wcze-
sną wiosną, gdy aura jest 
bardziej sprzyjająca. Naj-
ważniejsze, aby w ciągu 
doby nie było przymroz-  Dzięki temperaturze powyżej zera strzeliński samorząd już w marcu mógł rozpocząć cząstkowe 

remonty dróg

W poszczególnych nu-
merach „Nowin Strzeliń-
skich” publikujemy za-
kres prac realizowanych 
przez Centrum Usług Ko-
munalnych i Technicznym 
w Strzelinie. Wśród wielu 
zadań wartym odnoto-
wania jest zakończenie 
budowy fragmentu chod-
nika (ponad 40 metrów) 
w Szczawinie. 

Efektem  realizacji  małej 
inwestycji  jest  zapewnienie 
mieszkańcom  bezpiecznego 
i łatwego dojścia do domów. 
Warto  przy  okazji  przypo-
mnieć,  że  w  ubiegłym  roku, 
w  Szczawinie  strzeliński  sa-
morząd na własny koszt zre-
alizował  drugi  etap  budowy 
chodnika przy drodze powia-
towej (Aleja Lipowa). 
Pracownicy  jednostki  zde-

montowali w Żeleźniku starą 
wiatę przystankową. Obecnie 
przygotowywana  jest podbu-
dowa,  na  której  stanie  nowa 
wiata.  Dodatkowo  otocze-
nie  wiaty  zostało  wyłożone 
obrzeżami,  a  plac  wyłożony 
kostką  brukową.  Do  działu 
zieleni  jednostka  zakupiła 
drugi w tym roku samochód 
dostawczy.  Wiosna  to  czas 
porządków,  dlatego  pra-
cownicy  mają  sporo  pracy  Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie prowadzą prace pielęgnacyjne na terenie gminy

Pomoc i udaremnienie kradzieży
Ostatnie  tygodnie  dla  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej 

w Strzelinie to intensywna praca, w szczególności pod wzglę-
dem pomocy dla Ukrainy. Pod koniec lutego strażnicy zbierali 
dary przy  jednym ze strzelińskich supermarketów, dla walczą-
cych  zza  naszej  wschodniej  granicy.  To  nie  wszystko.  Siedzi-
ba  Straży Miejskiej,  mieszcząca  się  w  budynku  dworca  PKP 
w Strzelinie służyła jako jeden z punktów dostarczania darów 
dla uchodźców z Ukrainy. - Codziennie przewozimy również 
posegregowaną odzież, żywność, art. higieniczne, dro-
geryjne do punktów ich składowania lub bezpośrednio 
do potrzebujących. Pomagamy przy przewiezieniu darów 
docierających z zewnątrz do naszej gminy. Przewozimy 
również uchodźców do miejsca ich pobytów. Pomogliśmy 
także w dowiezieniu ciepłych posiłków – podkreśla komen-
dant Straży Miejskiej w Strzelinie Ireneusz Kuropka.
Ponadto  strażnicy prowadzą  inne  interwencje wynikające 

z zakresu  ich działalności. Funkcjonariusze udaremnili nie-
dawno kradzież materiałów budowlanych z  terenu budowy 
ratusza.  - Dwukrotnie podjęliśmy działania w związku 
z biegającymi bez opieki psami. Interweniowaliśmy 
w sprawie nielegalnego spalania odpadów - wymienia 
komendant.

RED

Strażnicy miejscy bardzo aktywnie włączyli się pomoc uchodźcom z Ukrainy

„Najmilszy symbol naszego miasta wrócił 
na swoje miejsce”

Wielki neon rozświetla kino i ośrodek

Napis  „Kino  Grażyna”  po  kilkunastu  latach  wrócił  na  front 
budynku  Strzelińskiego  Ośrodka  Kultury.  Wszystko  za  sprawą 
licznych zapytań ze strony mieszkańców i gości, którzy regularnie 
odwiedzają jednostkę przy okazji imprez i wydarzeń kulturalnych. 
Potrzebę poprawy estetyki budynku i powrotu do historii dostrze-
gła również dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia Kor-
czyńska, która zdecydowała, że środki finansowe pozyskane dzięki 
współpracy z wieloma agencjami artystycznymi i managementami 
w kraju, warto zagospodarować właśnie w tym celu. Dodatkowo, 
projekt został rozszerzony o napis „Strzeliński Ośrodek Kultury”, 
co jeszcze bardziej wpłynęło na końcowy efekt wizualny. 
Prace montażowe przeprowadzono w czwartek, 24 marca. Wie-

czorem odbyło się pierwsze uroczyste włączenie neonu, którego 
dokonały: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk i Dy-
rektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia Korczyńska. Zdjęcie 
nowego napisu cieszy się wielkim zainteresowaniem na facebooko-
wym profilu Strzelińskiego Ośrodka Kultury, zbierając same pozy-
tywne komentarze  internautów. „Najmilszy symbol naszego mia-
sta wrócił na swoje miejsce”, „Super, jak za dawnych lat. Brawo”, 
„Super pomysł  i  realizacja”,  „Mega”,  „Cudo”  -    to kilka  z wielu 
komentarzy, które napisali mieszkańcy naszej gminy. 

SOK

Neon robi imponujące wrażenie

Łatają ubytki
W  marcu, dzięki temperaturze powyżej zera, samo-
rząd gminny rozpoczął łatanie ubytków w  drogach 
gminnych oraz odcinkach dróg wojewódzkich, za 
które odpowiada. 

ków i opadów. Gdy te wa-
runki są spełnione, roz-
poczynamy trwałe łatanie 
ubytków  – wyjaśnia Hubert 
Kister  z Wydziału Transpor-
tu  i  Drogownictwa  w  Urzę-
dzie Miasta i Gminy Strzelin. 
Jak się okazuje są dwa sposo-
by  przeprowadzania  napraw. 
- Pierwszym, najczęściej 
wykorzystywanym przez 
nas jest uzupełnie-
nie ubytku tzw. masą 
na zimno. Najpierw 
czyścimy wykrusze-
nie, a następnie ukła-
damy na nim specjal-
ną masę bitumiczną, 
którą odpowiednio 
rozprowadzamy i do-
gęszczamy. Kiedy 
podłoże jest zamar-
znięte, nie można 
użyć zagęszczarek 
mechanicznych, po-
nieważ doprowadzi 
to do uszkodzeń starej 
nawierzchni. Dlatego 
w tym przypadku za-

leca się metody ubijakowe. 
Metoda ta ma charakter 
doraźny, dlatego tak za-
bezpieczone wykruszenie, 
już wiosną, naprawiamy 
przy użyciu grysów i emul-
sji. W przypadku większe-
go ubytku lub uszkodze-
nia jezdni, decydujemy 
się na wykorzystanie innej 
technologii. Jest ona bar-
dziej czasochłonna, ale 
za to trwalsza. Stosując ją, 
najpierw wycinamy i usu-
wamy uszkodzony asfalt. 
Kolejnym krokiem jest 
czyszczenie tak przygoto-
wanego miejsca. Na koń-
cu ubytek wypełniamy 
masą asfaltową na gorąco, 

wyrównujemy ją i uszczel-
niamy masą uszczelniają-
cą. Łączy ona odtworzo-
ny fragment nawierzchni 
z już istniejącym –  tłuma-
czy  urzędnik.  Jednocześnie 
informuje,  że  drogi  łatane 
są  na  podstawie  harmono-
gramów  cząstkowych  re-
montów  bitumicznych,  ak-
tualizowanych  na  bieżąco 
przez  pracowników  urzę-
du.  Aby  uniknąć  opóźnień 
z  przyjazdem  firmy  zajmu-
jącej  się  remontami,  Gmi-
na  Strzelin  zakupiła  sprzęt, 
którym  dysponuje  Centrum 
Usług Komunalnych  i Tech-
nicznych w Strzelinie.

RED

Pielęgnacja terenów zielonych, naprawy na placach zabaw

WIOSENNE PORZĄDKOWANIE
na  terenach  zielonych.  Przy 
ulicy Brzegowej  zostały usu-
nięte zakrzaczenia w obrębie 
mostu  na  Młynówce.  Pro-
wadzone  są  również  prace 
związane z wycinkami drzew 
i krzewów, pielęgnacją zieleni 
oraz  nasadzeniami.  Przy  ul. 
Maczka w Strzelinie koniecz-
ne było usunięcie dziewięciu 
drzew  w  związku  z  plano-
waną  przebudową  chodnika. 
Pracownicy  przesadzili  sześć 
sadzonek drzew w inne miej-
sce. Wycinki  drzew przepro-
wadzono  również  w  Białym 
Kościele.  Przy  ul.  Polnej 

usunięto ich 7, a przy ul. Spa-
cerowej  32.  Cięcia  pielęgna-
cyjne  na  16  drzewach  oraz 
wycinkę krzewów wykonano 
także w Głębokiej.

Przy  ulicach  Piłsudskiego, 
Kwiatkowskiego  i  Gałczyń-
skiego w Strzelinie wykonano 
podcinki  rosnących  drzew, 
wraz  z  wycinką  krzewów 
i  porządkowaniem  terenów 
z liści oraz śmieci.
Prace  porządkowe  zwią-

zane  z  grabieniem  liści  oraz 
ze  zbieraniem  śmieci prowa-
dzone były na skwerach i pla-

cach na terenie miasta, w tym 
również  na Wzgórzu  Parko-
wym,  gdzie  dodatkowo  ko-
nieczne było usunięcie drzew 
i  gałęzi  zalegających  po  sil-
nych wichurach, które nawie-
dziły nasz rejon na początku 
roku.  Ponadto  wykonano 
nowe  nasadzenia  w  mieście, 
a  także  Białym  Kościele 
i Dobrogoszczy. Sukcesywnie 
porządkowane  i  remontowa-
ne są place zabaw na  terenie 
całej  gminy.  Wymieniane 
i naprawiane są tam różnego 
rodzaju urządzenia.

RED
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W czwartek, 24 lutego w strzelińskim magistracie odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin. W ob-
radach wzięło udział 11 radnych, a także burmistrz Dorota Pawnuk, sekretarz gminy Kazimierz Nahajło, dyrektor 
Zespołu Oświaty Gminnej Agata Bartulica. Obradom przysłuchiwali się opiekunowie radnych. Po przedstawieniu 
porządku sesji, ślubowanie złożył kolejny członek rady. Ważnym punktem było także wybranie nowego opieku-
na rady, którym została Ewa Grondys, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Następnie zebrani 
zajęli  się  rozpatrzeniem planu pracy rady. Głównym tematem była współpraca z osobami starszymi w ramach 
programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W trakcie dyskusji padły propozycje dotyczące organizacji warsztatów 
szwalniczych, dzięki którym seniorzy mogliby przekazać wiedzę i doświadczenie. Inną propozycją było zapoznanie 
osób starszych z tematem poruszania się w świecie Internetu, a także pomoc przy używaniu kas samoobsługowych 
w supermarketach. Młodzieżowi radni rozważali także wykorzystanie mediów społecznościowych w celach infor-
macyjnych dot. działalności Młodzieżowej Rady Gminy. Ponadto rajcy zajęli się wnioskiem o podjęcie współpracy 
z Fundacją Civis Polonus, której misją jest wzmacnianie postaw obywatelskich młodych osób.

RED

Podczas II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin członkowie zajmowali się m.in. wnioskiem o podjęcie współpracy 
z Fundacją Civis Polonus

Na początku mar-
ca  zakończyły  się 
dwa  kolejne  nabory 
wniosków  w  ra-
mach  Rządowego 
Funduszu  Polski 
Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych 
(tzw.  edycja  druga 
i  edycja  trzecia  – 
PGR). Gmina Strze-
lin  złożyła  swoje 
propozycje  projek-
tów  inwestycyjnych 
na łączną kwotę do-
finansowania ponad 
22,5  mln  zł  przy 
wkładzie  własnym 
ponad 1,7 mln zł. W ramach 
naborów można było złożyć 
maksymalnie  trzy  wnioski 
o dofinansowanie w tzw. edy-
cji  drugiej  oraz  dwa  kolejne 
w tzw. edycji trzeciej – PGR. 
Łącznie  nasz  samorząd  zło-
żył 5 wniosków o dofinanso-
wanie. 
Pierwszy  wniosek  dotyczy 

poprawy  bazy  kulturalnej 
na  terenie  gminy  Strzelin. 
Chodzi  o  budowę  świetlicy 
w Szczodrowicach oraz prze-
kształcenie  dawnego  sklepu 
na świetlicę w Brożcu. 
Drugi  odnosi  się  do  po-

prawy  infrastruktury  spor-
towo-rekreacyjnej  na  terenie 
gminy Strzelin. Chodzi o mo-
dernizację stadionu miejskiego 
w  Strzelinie,    budowę  boiska 
piłkarskiego na  terenie odkry-
tego  basenu w  Strzelinie  oraz 
zagospodarowanie  terenu  lo-
dowiska  poprzez  stworzenie 
strefy aktywnego wypoczynku. 
Trzecim  wnioskiem  jest 

modernizacja  infrastruktu-
ry  drogowej.  Dotyczy  prze-
budowy  i  remontu  obiek-

Jedna z wnioskowanych inwestycji dotyczy modernizacji stadnionu miejskiego

Tak ma wyglądać nowa świetlica w Szczodrowicach

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin” 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XXIII/311/16 z  28.06.2016 r.,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503), art. 54. ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXIV/323/20 z 29 września 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do  sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr 
XXIII/311/16 z 28.06.2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. 
zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Strzelin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 8 kwietnia 2022 r. do 2 maja 
2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin w godzi-
nach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Strzelinie 
- bip.gmstrzelin.finn.pl, w zakładce Ogłoszenia - Rok 2022. Dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, sala nr 23 o godz. 12.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany Studium może wnieść 
uwagi. Zgodnie z art. 54. ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania 
na  środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  prognozie oddziaływania 
na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na  piśmie do  Burmistrza Miasta i  Gminy Strzelin z  podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  31 maja 2022 r.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarza-
nia i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503) jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Dodatkowe informa-
cje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na BIP Miasta i Gminy 
Strzelin, w zakładce Klauzule Informacyjne – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych -  bip.gmstrzelin.finn.pl/bipkod/25686391 lub bezpośrednio w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

Da się już bezpiecznie 
przejechać

Niedawno zakończyły  się prace drogowe na ul. 
Stawowej  w  Gęsińcu.  Na  zlecenie  strzelińskiego 
samorządu  lokalna  firma  z  Przeworna  -  Usługi 
Transportowe  i Roboty Ziemne Tomasza Bartko-
wa  wykonała  m.in.  nowy  przepust,  tzw.  mijankę, 
odtworzyła  rozjeżdżone  pobocze  drogi  i  oczyści-
ła  rów melioracyjny.  Dzięki  realizacji  tej  gminnej 
inwestycji  ulicą  da  się  już  bezpiecznie  przyjechać, 
a w  udrożnionym  rowie  nie  zalega woda. Dodaj-
my, że poprzedni przepust został uszkodzony i ko-
nieczna była jego wymiana.

RED

Nowa droga
za starą remizą 
Pod  koniec  lutego  zakończył  się  re-

mont  drogi  gminnej  za  starą  remizą 
w Gościęcicach. W wyniku przeprowa-
dzonych robót wykonano drogę o dłu-
gości  160  m  z  nawierzchni  mineralno 
–  bitumicznej,  z  jednostronnym  okra-
wężnikowaniem  oraz  odwodnieniem. 
Przebudowano  wjazdy  i  dojścia  do  są-
siadujących z drogą posesji. Wartość ro-
bót budowlanych to ponad 134 tys. zł. 

RED

Chcą pomóc seniorom przy używaniu kas bezobsługowych

Młodzi radni debatowali 

Na liście ważne inwestycje nie tylko w mieście, ale również w sołectwach

Gmina wnioskuje o ponad 22 mln zł
Budowa świetlicy w  Szczodrowicach, adaptacja budynku na  świetlicę w  Brożcu, 
modernizacja stadionu miejskiego w  Strzelinie, zagospodarowanie lodowiska, 
remonty i  przebudowy mostów w  mieście oraz stworzenie szatni kontenerowej 
w Pławnej – na te zadania strzeliński samorząd złożył wnioski w ramach kolejne-
go naboru związanego z Rządowym Funduszem Polski Ład. Jeśli wnioski zyskają 
aprobatę Gmina Strzelin uzyska ponad 22,5 mln zł dofinansowania.

tów  mostowych  w  mieście 
(3  obiekty  mostowe  oraz  1 
przepust znajdujące się na ul. 
Brzegowej w Strzelinie). 
Czwarty  wniosek  dotyczy 

budowy wolnostojącej  szatni 
kontenerowej (zaplecza spor-
towego) przy boisku w Pław-
nej  wraz  z  infrastrukturą 
techniczną. 
Ostatnim  złożonym  przez 

Gminę  Strzelin  wnioskiem 
jest  budowa  budynku  szatni 
sportowej w Chociwelu. 
Przypomnijmy,  że  Rzą-

dowy  Fundusz  Polski  Ład: 
Program  Inwestycji  Strate-
gicznych  ma  na  celu  zwięk-
szenie  skali  inwestycji  pu-

blicznych  przez  bezzwrotne 
dofinansowanie  inwestycji 
realizowanych przez Jednost-
ki Samorządu Terytorialnego. 
Ma na celu m.in. pobudzenie 
aktywności inwestycyjnej JST 
po  pandemii,  poprawę  wa-
runków życia obywateli  oraz 
wsparcie  zrównoważonego 
rozwoju.  Wysokość  bez-
zwrotnego  dofinansowania 
jest zależna od obszaru prio-
rytetowego, w którym mieści 
się  planowana  inwestycja. 
Program realizowany jest po-
przez  promesy  inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. 

RED
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Co roku na przełomie 
zimy i wiosny strażacy 
w całej Polsce, w tym także 
w powiecie strzelińskim 
borykają się z problemem 
nagminnego wypalania 
traw i nieużytków rolnych. 
Ten przestępczy proce-
der to prawdziwa plaga. 
W społeczeństwie panuje 
błędne przekonanie, 
że takie działanie przynosi 
korzyści, a rzeczywistość 
jest zgoła inna.  

Choć wiosna dopiero się roz-
poczeła  to do 25 marca na  te-
renie kraju strażacy interwenio-
wali ponat 20 tysięcy razy przy 
pożarach  traw  i  nieużytków 
rolnych, w tym 2575 na terenie 
województwa  dolnośląskiego. 
Niestety,  w  pożarach,  odnoto-
wano osiem ofiar  śmiertelnych 
oraz 62 osoby ranne. Na terenie 
powiatu  strzelińskiego  do  28 
marca  odnotowano  już  ponad 
157  interwencji  związanych 
z wypalaniem traw. Przypomnij-
my, że takie działanie nie przy-
nosi żadnych korzyści, a wręcz 
przeciwnie,  gdyż  szkody  dla 
przyrody  są  ogromne,  a  nie-
kontrolowane  rozprzestrze-
nienia  się  ognia  może  dopro-
wadzić  do  pożaru  zabudowań 
mieszkalnych  lub  gospodar-

Wiosenne wypalanie traw to prawdziwa zmora strażaków (fot. udostępnione przez portal Strzelin 998)

Mł. bryg. Jarosław Łuczak z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelinie apeluje o niewypalanie traw

W  tym  roku  z  fiskusem 
możemy rozliczyć się do po-
niedziałku,  2 maja. Przy wy-
pełnianiu PIT-a warto pamię-
tać,  że  możemy  przekazać 
1% podatku na  rzecz Orga-
nizacji Pożytku Publicznego. 
W tekście obok publikujemy 
listę organizacji działających 
na  terenie  naszej  gminy. 
Jedną  z  nich  jest  strzeliński 
oddział  Towarzystwa  Opie-
ki  nad  Zwierzętami.  Za  na-
szym pośrednictwem prezes 
organizacji  Lidia  Sobolew-
ska apeluje do mieszkańców 
o  wsparcie.  Jak  zaznacza, 
dla  strzelińskiego  TOZ-
-u  środki  pochodzące  z  1% 
podatku  są  znamienne.  - 
Dzięki temu możliwe jest 
utrzymanie naszego od-
działu. W ubiegłym roku 

Publikujemy listę lokalnych organizacji, które 
można wesprzeć przy rozliczeniu z fiskusem

Zostaw w naszej gminie 
swój 1% podatku
Wielkimi krokami zbliża się termin złożenia zezna-
nia podatkowego za 2021 r. W tym roku będzie moż-
na to  zrobić maksymalnie do  2 maja. Jak co  roku 
na łamach naszej gazety informujemy o możliwości 
wsparcia lokalnych organizacji pożytku publiczne-
go przy rozliczaniu się z  urzędem skarbowym. Or-
ganizacje pozarządowe będą wdzięczne za każdy 
oddany 1% podatku. Wsparcie naszych organizacji 
jest niezwykle istotne i ważne albowiem wykonują 
trudną, a zarazem potrzebną pracę, prowadzą dzia-
łania na rzecz mieszkańców gminy Strzelin.

Poniżej wykaz lokalnych organizacji, na którą można oddać 
swój 1%:
1. Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, 
Nr KRS: 0000069001
2. Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta 
„PROMIENIE”, Nr KRS: 0000072661
3. Klub Sportowy Strzelinianka, Nr KRS: 0000079926
4. Stowarzyszenie Świętego Celestyna, Nr KRS: 0000090529
5. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie, 
Nr KRS: 0000245802
6. Stowarzyszenie Hospicjum Domowego „Nadzieja”, 
Nr KRS: 0000391808
7. Terenowy Klub Sportowy „GRANIT”, Nr KRS: 0000064163
8. Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty, 
Nr KRS: 0000209201
9.  Uczniowski Klub Sportowy Tygrysy Strzelin, Fundacja Stu-
dencka „Młodzi-Młodym”, Nr KRS: 0000270261 
Dopisek: UKS Tygrysy Strzelin 3937
10.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w  Polsce, Oddział 
w Strzelinie, Nr KRS: 0000154454
Cel szczegółowy 1% - Oddział w Strzelinie
11.  Klub Sportowy Judo Tigers, Fundacja Studencka „Młodzi-
-Młodym”, KRS: 0000270261
Dopisek: KS JUDO TIGERS 8799
12.  Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej w  Strzelinie, 
Centrum Inicjatyw Lokalnych, KRS 0000215720
Cel szczegółowy 1% - PTTK Strzelin
13. Fundacja Młodzi Sportowcy, Nr KRS: 0000540306
14. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”, 
Nr KRS: 0000067614
15. Strzelińskie Towarzystwo Sportowe „EXTREME”, 
Nr KRS: 0000502506

 
Ponadto  1% można  również wesprzeć  nasze  gminne  jed-

nostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Pamiętajmy, że druho-
wie i druhny z Nowolesia, Nieszkowic, Kuropatnika i Brożca 
bezinteresownie dbają o nasze życie, zdrowie i mienie. Zasłu-
gują zatem na wdzięczność, wsparcie i jak najlepszy sprzęt.

Poniżej  adresy  jednostek Ochotniczych  Straży  Pożarnych, 
które należy wskazać w PIT:
  1.  Ochotnicza Straż Pożarna w  Brożcu, Brożec 73b, 57-100 
Strzelin, woj. dolnośląskie, powiat strzeliński
2.  Ochotnicza Straż Pożarna w  Kuropatniku, Kuropatnik, ul. 
Strzelińska 12, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, powiat strzeliński
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowolesiu, Nowolesie 32A, 57-
100 Strzelin, woj. dolnośląskie, powiat strzeliński
  4.  Ochotnicza Straż Pożarna w  Nieszkowicach, Nieszkowice 
28, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, powiat strzeliński

RED

Twój 1% podatku może pomóc w uratowaniu zwierząt

Dzięki tym środkom mogą istnieć

otrzymaliśmy z tego tytu-
łu ponad 3900 zł. Wydali-
śmy te pieniądze głównie 
na leczenie, zakup leków 
i specjalistycznej karmy 
dla zwierząt, w szczegól-
ności młodych kocich 
miotów, które wymagały 
pomocy. Na ten cel prze-
znaczyliśmy ponad 2500 

zł. Oddział zobowiązany 
jest do prowadzenia do-
kumentacji fotograficz-
nej z przeprowadzanych 
interwencji. Na materia-
ły, które są do tego nie-
zbędne (m.in. tonery) 
wydaliśmy ponad 300 zł. 
Do stałych wydatków 
dochodzą także koszty 
wyjazdów na interwencje 
na terenie całego powia-
tu strzelińskiego związa-
nych z niewłaściwą opie-
ką bądź znęcaniem się 
nad zwierzętami. Takich 
interwencji w ciągu roku 
jest kilkadziesiąt –  wylicza 
Sobolewska.  - Chciałabym 
serdecznie podziękować za 
każdy przekazany „grosz”, 
ponieważ dzięki tym środ-
kom możemy istnieć i po-

magać zwierzętom –  za-
znacza.
Aby  przekazać  1%  podat-

ku  na  rzecz  strzelińskiego 
TOZ  należy  w  odpowiednie 
rubryki  przy  rocznym  wy-
pełnianiu  zeznania  podat-
kowego  wpisać  numer  KRS 
0000154454  z  dopiskiem 
„Oddział  w  Strzelinie”.  – 
Emeryci i renciści mogą 
zgłaszać się bezpośrednio 
do naszej siedziby przy ul. 
Mickiewicza 8 w Strzeli-
nie, w poniedziałki i piąt-
ku w godzinach od 9:00 
do 12:00. Na miejscu po-
mogę w wypełnieniu for-
mularza o przekazaniu 1%. 
Przewidujemy symboliczną 
niespodziankę TOZ-owską 
– zachęca Lidia Sobolewska.

Jakub Olejnik

Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta-
mi w Strzelinie Lidia Sobolewska

Stop wypalaniom traw To prawdziwa plaga
czych, a w konsekwencji nawet 
do  śmierci. - Wiele osób wy-
pala trawy i nieużytki rolne, 
tłumacząc chęcią użyźniania 
gleby. Od pokoleń wśród 
wielu ludzi panuje błędne 
przekonanie, że spalenie 
trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy jej odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Jest to błędny 
pogląd –  podkreśla  mł.  bryg. 
Jarosław  Łuczak  z  Komendy 
Powiatowej  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Strzelinie. - Rzeczy-
wistość wskazuje, że wypala-
nie traw prowadzi do nieod-
wracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku natural-
nym – ziemia wyjaławia się, 
zahamowany zostaje również  
bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z po-
wietrza. Do atmosfery prze-
dostaje się szereg chemicz-
nych związków będących 
truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt. Wypalanie traw 
jest również przyczyną wielu 
pożarów, które niejednokrot-
nie prowadzą, niestety, także 
do wypadków śmiertelnych – 
przestrzega strażak. Warto rów-
nież podkreślić, że często w tego 
typu  działaniach  (pożary  traw 
i  nieużytków)  zaangażowanych 

jest spora ilość strażaków, co nie 
tylko  powoduje  niepotrzebne 
koszty, ale może także wiązać się 
z  wydłużonym  oczekiwaniem 
na  pomoc    w  innych,  uzasad-
nionych zgłoszeniach. Na przy-
kład  w  2022  roku  średni  czas 
akcji  gaśniczej  przy  pożarach 
traw wynosił 58 minut. Podczas 
prowadzonych  akcji  gaśniczych 
strażacy w całym kraju zużyli 45 
516 metrów sześciennych wody, 
a  straty  pożarowe  oszacowano 
na 4,4 mln złotych. 

Po  raz  kolejny  podkreślamy 
również,  że wypalanie  traw  jest 
nielegalne i podlega karze naga-
ny,  aresztu  lub  grzywny  (wyso-
kość od 5  tys.  zł do 20  tys.  zł) 
na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody  z  2004  r.  Co  więcej, 
jeśli  w  wyniku  podpalenia  tra-
wy  dojdzie  do  pożaru,  który 
sprowadzi  zagrożenie  utraty 
zdrowia  lub  życia  wielu  osób 
albo  zniszczenia  mienia  wiel-
kich  rozmiarów, wtedy  sprawca 
–  zgodnie  z  zapisami  kodeksu 
karnego – podlega karze pozba-
wienia wolności nawet do 10 lat. 
Oprócz  wspomnianych  sankcji 
wypalającemu  grożą  również 
dotkliwe  kary,  które  nakładać 
może  Agencja  Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz 
wypalania  gruntów  rolnych  jest 

jednym  z  warunków,  których 
rolnicy  zobligowani  są  prze-
strzegać,  aby  móc  ubiegać  się 
o  płatności  bezpośrednie  oraz 
płatności  obszarowe  w  ramach 
PROW 2014-2020. W przypad-
ku jego złamania ARiMR może 
nałożyć  na  rolnika  karę  finan-
sową  zmniejszającą  wszystkie 
otrzymywane  przez  niego  płat-
ności  o  3  proc.  W  zależności 
od  stopnia  winy,  może  zostać 
ona  obniżona  do  1  proc.  bądź 
zwiększona  do  5  proc.  Jeszcze 
wyższe  sankcje  przewidziane 
są  dla  tych,  którzy  świadomie 
wypalają  grunty  rolne  – muszą 
oni liczyć się z obniżeniem płat-
ności nawet o 25 proc. Agencja 
może  również  pozbawić  rolni-
ka  całej  kwoty  płatności  bez-
pośrednich  za  dany  rok,  jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe 
wypalanie przez niego traw.

Jakub Olejnik
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STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Omówią kwestie dofinansowania 
na wymianę pieców
Strzeliński  samorząd zaprasza na  spotkanie  z Piotrem Nerem  - przed-

stawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, w sprawie zmian w programie „Czyste Powietrze” 
dotyczącym wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła. Szczegółowo 
omówiony zostanie m.in. pilotażowy program dofinansowania dla budyn-
ków wielorodzinnych. Spotkanie odbędzie się w środę, 6 kwietnia o godz. 
16.00 w sali kinowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie przy ul. 
Mickiewicza 2. Osoby które chciełyby wziąć udział w spotkaniu proszone 
są o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa pod numerami telefonów: 71 39 
21 971 wew. 115 oraz 607 444 160 lub na e-mail srodowisko@strzelin.pl, 
najpóźniej 31 marca.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmianę terminu spotka-

nia w przypadku zbyt małego zainteresowania lub innych sytuacji losowych.
RED 

Trwa akcja składania zeznań po-
datkowych za 2021 r. Z fiskusem 
można rozliczyć się w tym roku 
najpóźniej do  2 maja. Urzęd-
nicy namawiają, aby dokonać 
tego obowiązku przez Internet. 
To  nie tylko pozwoli nam unik-
nąć oczekiwania w  kolejkach, 
ale również przyspieszy zwrot 
nadpłaty podatku. 

Skorzystaj z wygodnego roz-
liczenia podatku za 2021 rok 
w usłudze Twój e-PIT 
15  lutego  ruszyła  akcja  rozliczeń 

rocznych  w  formie  elektronicznej 
Twój e-PIT. Dostęp do usługi moż-
liwy  jest  wyłącznie  przez  e-Urząd 
Skarbowy,  na  stronie  podatki.gov.pl. 
Warto rozliczyć się w formie elektro-
nicznej i skorzystać z szybszego zwro-
tu nadpłaty podatku (do 45 dni).

Co znajdziemy w usłudze Twój 
e-PIT?
Przygotowane  zostały  wstępne 

deklaracje  podatkowe  na  drukach 
PIT-28,  PIT-36,  PIT-37  i  PIT-38. 
Wymienione  deklaracje  zostały 
sporządzone  na  podstawie  danych 
przekazanych  do  urzędów  skarbo-
wych do końca stycznia 2022 roku, 
a  pochodzą  z  informacji  PIT-11 
od pracodawców, PIT-8C itd. Przy-
gotowaną na portalu deklarację, po-
datnik  powinien  sprawdzić,  może 
ją  zmodyfikować  i  zaakceptować. 
Może też nie zrobić nic, wówczas 2 
maja deklaracja  zostanie uznana  za 
złożoną.
Uwaga:  Usługa  Twój  e-PIT  nie 

dotyczy przychodów z działalności 
gospodarczej  i działów specjalnych 
produkcji rolnej.
W  przygotowanych  zeznaniach 

uwzględniono  szereg  informacji, 
takich jak dane podatnika, jego mi-

CHCĄ WIAT ŚMIETNIKOWYCH, 
ZAAKCEPTOWALI LOKALIZACJĘ 
Gmina  Strzelin  systematycznie  dąży 

do  realizacji  poszczególnych  punktów 
z  koncepcji  zagospodarowania  wnę-
trza  podwórkowego  zlokalizowanego 
pomiędzy  ulicami  Kościuszki,  Wojska 
Polskiego a Rybną w Strzelinie. Wymie-
nione  zostało  oświetlenie,  założono 
monitoring. Trwają też prace związane 
z usuwaniem drzew w złym stanie  sa-
nitarnym  i  zagrażających  bezpieczeń-
stwu.  Niedługo  zostanie  otwarty  plac 
zabaw, gdzie obecnie realizowane są ro-
boty wykończeniowe.
Strzeliński magistrat  pracuje  nad  do-

godną dla pobliskich wspólnot lokaliza-
cją wiat śmietnikowych. We wtorek, 15 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych 
zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 23-31 i Wojska Polskiego 1-1b oraz ich zarządcami. Przedmiotem rozmów 
były właśnie wiaty śmietnikowe, które znacząco mogą wpłynąć na poprawę estetyki podwórka, ułatwić mieszkań-
com prawidłową segregację odpadów oraz ograniczyć  (a miejmy nadzieję, że zupełnie wyeliminować) zjawisko 
podrzucania odpadów. Wspólnoty widzą potrzebę budowy wiat i zaakceptowały już propozycję samorządu o ich 
lokalizacji (z drobnymi uwagami). Urzędnicy liczą, że wszystkie wspólnoty zdecydują się na ich budowę i ten etap 
realizacji koncepcji będzie w tym roku zrealizowany.

RED

 Na spotkaniu omawiano lokalizację wiat śmietnikowych
Lada moment rozpoczną się prace na ul. Gen. Maczka 

Więcej miejsc postojowych 
przy targowisku
W  ramach  dofinansowania  z  Polskiego  Ładu w  strzelińskim magistra-

cie  podpisano  również  umowę  na wykonanie  remontu  ul. Gen. Maczka 
w Strzelinie. Wykonawcą prac została firma PHU Waldemar Ginter z siedzi-
bą w Przewornie. Inwestycja będzie obejmować m.in. rozbiórkę nawierzch-
ni  chodników,  wy-
budowanie  chodnika 
z  kostki  betonowej 
oraz wybudowanie na-
wierzchni dla 50 miejsc 
parkingowych i ok. 45 
m2  trawnika. Umowę, 
w  imieniu  wykonaw-
cy,  podpisał  szef   fir-
my  Waldemar  Ginter. 
Całkowity koszt robót 
to 242 401,33 zł.
Warto pamiętać, że na to zadanie oraz jeszcze na kilka innych drogowych 

inwestycji gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie z programu Polski Ład 
o łącznej wysokości ponad 7,5 mln zł.

RED

 Inwestycja dotyczy ul. Gen. Maczka w Strzelinie

Podpisano umowy na inwestycje warte nieco ponad 5 mln zł

Trzy strzelińskie drogi do remontu
W  czwartek,  23  marca  w  strzelińskim  magistracie  podpisano  jeszcze 

umowę  z  Przedsiębiorstwem  Robót  Drogowo  –  Mostowych  z  Brzegu, 
które  będzie  wykonawcą  trzech  drogowych  inwestycji  dofinansowanych 
z programu Polski Ład. Umowa, którą w imieniu wykonawcy podpisał szef  
PRDM-u Andrzej Kaniowski, obejmuje trzy zadania - remont ul. Matejki, 
kolejne dwa etapy remontu ul. Łokietka oraz remont ul. Żwirki i Wigury. 
Remont ul. Matejki obejmuje wymianę ok. 690 m2 drogi  i ok. 170 m2 

chodników, wymianę 190 m instalacji deszczowej, (w tym budowę 6 stud-
ni), budowę rurociągu wody oraz wymianę kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 426 m. Całkowity koszt prac to 1 599 000 zł. 
Zakres inwestycji przy ul. Łokietka będzie obejmował m.in. wymianę na-

wierzchni o pow. ok. 1100 m2 i ok. 135 m2 chodnika, wymianę ok. 620 m 
kanalizacji deszczowej oraz wykonanie ok. 790 m2 chodników. Całkowity 
koszt prac ma wynieść 1 783 500 zł.
Trzecim zadaniem, które zrealizuje dla gminy PRDM Brzeg będzie  re-

mont  ul.  Żwirki  i Wigury,  na  który  przeznaczono  1  660  500  zł.  Zakres 
robót obejmuje m.in. wymianę 425 m sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz 
z przyłączami, budowę ponad 465 m rurociągu wody z przyłączami, roz-
biórkę ok. 1400 m2 konstrukcji drogi i wykonanie nowej nawierzchni oraz 
budowę wyniesionego przejścia dla pieszych.
Przypominamy, że te trzy inwestycje będą realizowane w ramach projektu 

pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiek-
tów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudo-
wę 5 dróg w Strzelinie’, na który gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie 
z programu Polski Ład o łącznej wysokości ponad 7,5 mln zł.

RED

Zmiany w uldze 
prorodzinnej Rozlicz PIT bez 

wychodzenia z domu 
krorachunek  podat-
kowy,  ulga  na  dzieci, 
zwolnienie  z  PIT  dla 
osób do 26 roku życia.
W usłudze dostępne 

jest  również  oświad-
czenie  o  przekazaniu 
1%  podatku  organi-
zacji pożytku publicz-
nego,  czyli  PIT-OP 
wypełniony  na  pod-
stawie  numeru  KRS 
OPP wskazanej w ze-
znaniu w poprzednim 
roku.
Podatnicy  rozliczający  dochody 

z  najmu,  będą  mieli  dostęp  do  hi-
storii  wpłat  podatku  dokonywanych 
w  trakcie  roku,  co  znacznie  ułatwi 
proces rozliczenia.
Po  raz pierwszy będą mogli  roz-

liczyć  się  wspólnie  małżonkowie, 
którzy w 2021 r. prowadzili działal-
ność  gospodarczą  na  ryczałcie  lub 
podatku liniowym, ale nie osiągnęli 
przychodów,  nie  ponieśli  kosztów 
i  nie  mieli  odliczeń  z  tego  tytułu. 
Nowością  jest  również  przeniesie-
nie z usługi Twój e-PIT do e-Urzę-
du Skarbowego  informacji o stanie 
rozliczenia  nadpłaty  podatku  dla 
oczekujących zwrotu z PIT. 

Zmiany w uldze prorodzinnej 
Ulga nadal obowiązuje w dotych-

czasowej  wysokości  (przy  spełnie-
niu warunku nieprzekroczenia limi-
tu  dochodów  osiągniętych  w  2021 
roku, uprawniających do skorzysta-
nia z ulgi):

• na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcz-
nie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
• na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie 
(co daje rocznie 1 112,04 zł),
• na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcz-
nie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
• na czwarte i każde kolejne dziecko – 

225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł)

Zmieniły  się  jednak  zasady dzie-
lenia się ulgą przez rodziców (opie-
kunów). Odliczenie dotyczy tak jak 
dotychczas  obojga  rodziców,  opie-
kunów  prawnych  dziecka  albo  ro-
dziców  zastępczych  pozostających 
w  związku  małżeńskim.  Kwotę 
tę podatnicy mogą odliczyć od po-
datku  w  dowolnej  proporcji  przez 
nich ustalonej. W przypadku braku 
porozumienia między podatnikami, 
którzy  zgodnie  z  rozstrzygnięciem 
sądu  wspólnie  wykonują  władzę 
rodzicielską  nad małoletnim dziec-
kiem po rozwodzie lub w trakcie se-
paracji  (piecza  naprzemienna),  lub 
gdy  miejsce  zamieszkania  dziecka 
jest takie samo jak obojga rodziców, 
opiekunów  prawnych  dziecka  albo 
rodziców  zastępczych  pozostają-
cych w związku małżeńskim - kwotę 
tę  podatnicy  odliczają  w  częściach 
równych.  W pozostałych przy-
padkach odliczenie w wysokości 
100% stosuje podatnik, u które-
go dziecko ma miejsce zamiesz-
kania w rozumieniu ustawy z 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Opr. Na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Strzelinie 

W tym roku z fiskusem trzeba rozliczyć się najpóźniej do 2 maja (zdj. archiwalne)
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Z życia sołectw

Kwestie bezpieczeństwa to  priorytetowe potrzeby mieszkańców 
Gębic. Zwracają oni uwagę na konieczność budowy chodnika przy 
drodze powiatowej. Ważne jest również przyjrzenie się rosnącym 
przy jezdni drzewom, które zagrażają przechodniom. Niestety, 
na te zadania mieszkańcy nie mogą przeznaczać środków z budżetu 
sołeckiego. Tegoroczny, w  większości, pochłoną wydatki związane 
ze świetlicą oraz budynkiem gospodarczym.

Stałym cyklem każdego numeru „Nowin Strzelińskich” jest prezentacja poszcze-
gólnych sołectw gminy Strzelin. Odwiedziliśmy Gębice, gdzie funkcję sołtysa spra-
wuje od około pięciu lat Grzegorz Kaczmarek. W składzie rady sołeckiej są również 
Robert  Grzesik,  Katarzyna  Paluszek  i  Agnieszka  Przyszlak. W Gębicach mieszka 
około 160 osób. Choć nie widać tam boomu budowlanego to okolica jest atrakcyjna. 
Cisza, bliskość Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele oraz 
Góry Gromnik to niewątpliwie atuty tego miejsca. - Wprowadziło się do nas kilka 
nowych rodzin. Jedną z nieruchomości kupiła pani, która jest weterynarzem. 
Zamierza stworzyć  azyl dla swoich koni, które zostały uratowane przed trafie-
niem na rzeź. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się do nas sprowa-
dzać. Zyskuje na tym wizerunek wsi, gdyż w miejsca pustostanów, które szpe-
cą, pojawiają się nowe zabudowania – przyznaje sołtys Grzegorz Kaczmarek. 
Pandemia koronawirusa, podobnie jak w innych miejscowościach, sprawiła, że ży-

cie kulturalne w wiosce mocno wyhamowało. Co prawda, w ubiegłym roku udało 
się w minimalnym stopniu zorganizować stałe  imprezy wioskowe, czyli Dzień Ko-
biet, Dzień Dziecka oraz Mikołajki. Sołtys nie  jest w stanie obecnie określić,  jakie 
wydarzenia uda się przeprowadzić w bieżącym roku.  - Być może zorganizujemy 
Dzień Dziecka, na który zaprosilibyśmy rodziny z Ukrainy, które trafiły do na-
szej gminy. Chciałbym również wrócić do wspólnego sprzątania wsi. Niestety, 
w wielu miejscach, szczególnie w rowach przy wjeździe do Gębic zalega sporo 
śmieci. Wygląda to bardzo nieestetycznie – mówi Kaczmarek. 

Na co „pójdzie” fundusz sołecki?
Mieszkańcy dysponują w tym roku blisko 20 tysiącami złotych pochodzącymi z fun-

duszu sołeckiego. Nieco ponad połowę tych środków, a dokładnie 10 450 zł, zdecy-
dowali się przeznaczyć na wymianę okien w świetlicy. - To ubiegłoroczne zadanie, 
które musieliśmy podzielić. W poprzednim funduszu sołeckim zarezerwowali-
śmy na tę inwestycję 5200 zł, ale ta kwota nie wystarczyła, dlatego byliśmy zmu-
szeni na podzielenie zadania na dwa etapy i zwiększenie wydatków w bieżącym 

 Uroczystość odbyła się w świetlicy w Gościęcicach

Ponad dekadę pomagają chorym 
To już 10 lat odkąd w Strzelinie organizowane są  „Pola Nadziei”. Tegoroczna jubileuszowa edycja, będzie wy-
jątkowa. W kwietniu zaplanowano szereg działań, w tym kwesty. To dzięki zebranym środkom Stowarzyszenie 
Hospicjum Domowego „Nadzieja” jest w stanie kupować m.in. sprzęt rehabilitacyjny. Organizacja pomogła już 
ponad 1300 osobom, a zakupione urządzenia opiewają na ponad 600 tysięcy złotych. 

Stowarzyszenie  Hospicjum  Domowego 
„Nadzieja” w Strzelinie po raz dziesiąty re-
alizuje  kampanie  pn.  „Pola  Nadziei".  Tym 
razem  będzie  ona  szczególna,  ponieważ 
to edycja jubileuszowa. Pierwsze „Pola Na-
dziei” w Strzelinie odbyły się w 2012 roku. 
- Jest to piękna akcja, która ma na celu 
zwrócenie uwagi na los osób nieule-
czalnie chorych -  mówi  Wanda  Łużna, 
prezes stowarzyszenia. - Przypomina spo-
łeczeństwu o potrzebach hospicjów, ale 
jej niezwykle istotnym aspektem jest 
to, że pokazuje jak ważny i potrzebny 
jest wolontariat i na czym polega jego 
istota. Oprócz wymiaru finansowego, 
„Pola Nadziei” przede wszystkim uka-
zują i podkreślają jak ważna jest pomoc 
i rola wolontariuszy. Inicjatywa ta ma 
na celu szerzenie idei hospicjum przede 
wszystkim wsród dzieci i młodzieży. Już 
od najmlodszych lat warto edukować, 
jak ważny jest los każdego człowieka, zwłaszcza tego chorego - dodaje. Akcja ma charakter społeczny i to głównie dzięki zaangażo-
waniu dzieci i młodzieży szkolnej organizowane są happeningi i kwesty. - W ramach „Pól Nadziei” wraz z młodymi wolontariuszami 
sadzimy jesienią żonkile, żeby wiosną rozkwitły i dały nadzieje chorym. Te piękne kwiaty są symbolem właśnie nadziei. Przy-
pominają o ludziach cierpiących, potrzebujących pomocy w najtrudniejszym momencie ich zycia. Gdy żonkile kwitną, zbieramy 
fundusze, dzięki którym jesteśmy w stanie tę pomoc ofiarować. Z uzyskanych środków, na przestrzeni lat zakupilismy ogromną 
ilość sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz leków i środków opatrunkowych. Jedne z droższych wydatków to łóżka rehabi-
litacyjne i koncentratory tlenu. W ciężkich sytuacjach oferujemy pacjentowi również pomoc finansową. Nasza opieka w postaci 
wypożyczania sprzętu jest całkowicie bezpłatna. Świadczymy nasze uslugi na terenie powiatu strzelińskiego oraz gminy Ziębice. 
Mamy coraz więcej chorych, dlatego tak ważnym dla nas celem jest pozyskiwanie funduszy na nowy sprzęt. Niestety, niektóre 
sprzęty ulegają zniszczeniu, inne wymagają naprawy i wymiany, a to wszystko kosztuje – podkreśla  Wanda Łużna. 
Zachecamy do wspierania stowarzyszenia. Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz hospicjum. KRS 0000391808. 

Stowarzyszenie pomogło już ponad 1300 osobom, a sprzęt, który udało się zakupić do tej pory opiewa na ponad 600 tysięcy złotych. 
- Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie w nasze poczynania wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej. Dzięku-
jemy samorządom ze Strzelina, Wiązowa, Ziębic, Przeworna, Kondratowic i Borowa, a także wszystkim firmom, które nas 
wspierają i każdemu, kto pomógł stowarzyszeniu. Warto pomagać - kończy Wanda Łużna. 
W tym roku do obchodów 10 - tej kampanii „Pól Nadziei” w znaczący sposób włączył się Strzeliński Ośrodek Kultury. Przez cały 

kwiecień jednostka będzie wspierać stowarzyszenie. W niedzielę, 3 kwietnia w siedzibie SOK odbędzie się słodkie pomaganie - sprze-
daż ciast od godz. 10:00 do 16:00. Cały dochód zostanie przekazany na statutową działalność stowarzyszenia. Ponadto w każdą nie-
dzielę kwietnia odbędą się zbiórki środków finansowych pod kościołami, a 10 kwietnia przewidziano zbiórkę podczas organizowanego 
przez Strzeliński Ośrodek Kultury Jarmarku Wielkanocnego. Wielki finał akcji odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia w Parku Miejskim 
im. Armii Krajowej w Strzelinie. 

SOK 

 Jesienią sadzono żonkile, a w kwietniu zaplanowano finał akcji „Pól Nadziei” (zdjęcie archiwum)

Brak chodnika i drzewa stwarzające zagrożenie

Podziękowania, listy gratulacyjne i upominki

SOŁTYSI ŚWIĘTOWALI 

W piątek, 11 marca  swoje  święto obchodzili  sołtysi. O Dniu Sołtysa  już  tradycyjnie pamiętały władze gminy 
Strzelin, a tym razem uroczyste spotkanie odbyło się w gościęcickiej świetlicy. Przedstawiciele lokalnego samorządu 
złożyli sołtysom i przewodniczącym zarządów naszych osiedli najlepsze życzenia i podziękowania za dobrą służbę 
pełnioną nie tylko dla mieszkańców swoich sołectw i osiedli, ale też całej gminnej społeczności. Burmistrz Dorota 
Pawnuk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz Szałajko podziękowali sołtysom i przewodniczą-
cym osiedlowych zarządów za dobrą i efektywną współpracę. Sołtysi i reprezentanci strzelińskich osiedli otrzymali 
od władz samorządowych listy gratulacyjne i upominki. Wręczono im również promocyjne czeki potwierdzające 
przyznanie  środków  z  tegorocznego  funduszu  sołeckiego  i  osiedlowego. Za  tymi  czekami  kryją  się  oczywiście 
realne kwoty zapisane w budżecie gminy na 2022 rok. Przed rozpoczęciem części oficjalnej minutą ciszy uczczo-
no pamięć długoletniego sołtysa Gościęcic Władysława Białkowskiego oraz innych osób związanych z sołeckim 
samorządem, które zmarły w ostatnim czasie. Po zakończeniu oficjalnej części przyszedł czas na integrację przy 
pysznym poczęstunku, przygotowanym przez firmę cateringową Jadło Niedźwiedzia.

RED

Szereg ważnych uchwał 
przyjęli radni na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej 
Strzelina, która odbyła 
się we wtorek, 29 marca 
w sali obrad strzelińskie-
go magistratu.

Wsród  przyjętych  pro-
jektów  były  m.in.  uchwały 
związane ze zmianami gmin-
nego  budżetu  i  wieloletniej 
prognozy  finansowej.  Zmia-
ny  wprowadzono  również 
w  regulaminie  dostarczania 
wody  i  odprowadzania  ście-
ków,  a  także  w  uchwałach 
dotyczących:  nagród  dla 
sportowców oraz zasad han-
dlu  na  miejskim  targowisku. 
Podczas  sesji  ustalono  także 
zasady  -  przyznawania  diet 
przewodniczącym  zarządów 
osiedli oraz udzielania dotacji 
na  zabezpieczenie  obiektów 
zabytkowych  niebędących 

Z prac Rady Miejskiej Strzelina

Przyjęto kilkanaście uchwał 

własności  gminy  Strzelin. 
W  programie  sesji  znalazła 
się m.in. uchwała określająca 
wysokość strażackiego ekwi-
walentu dla druhów z gmin-

nych  jednostek  ochotni-
czych.  Radni  przyjęli  też 
gminne  programy  dotyczą-
ce: opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami    oraz  zapobie-

gania  alkoholizmowi 
i narkomanii. 
Kilka  uchwał  do-

tyczyło  sprzedaży 
lub  dzierżawy  gmin-
nych  nieruchomości, 
a  wśród  przyjetych 
projektów  były  jeszcze 
te związane z wyborem 
opiekuna  Młodzieżo-
wej Rady Gminy Strze-
lin,  a  także  wyznacze-
nia przedstawicieli rady 
do  Gminnej  Rady  Po-
żytku Publicznego. 
Więcej  informacji 

o  uchwałach  podjętych 
na marcowej  sesji  moż-
na znaleźć na profilu FB 

gminy  Strzelin,  a  wszystkie 
uchwały są dostępne na pro-
filu strzelin.esesja.pl.

RED
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Z życia sołectw

Kwestie bezpieczeństwa to  priorytetowe potrzeby mieszkańców 
Gębic. Zwracają oni uwagę na konieczność budowy chodnika przy 
drodze powiatowej. Ważne jest również przyjrzenie się rosnącym 
przy jezdni drzewom, które zagrażają przechodniom. Niestety, 
na te zadania mieszkańcy nie mogą przeznaczać środków z budżetu 
sołeckiego. Tegoroczny, w  większości, pochłoną wydatki związane 
ze świetlicą oraz budynkiem gospodarczym.

Stałym cyklem każdego numeru „Nowin Strzelińskich” jest prezentacja poszcze-
gólnych sołectw gminy Strzelin. Odwiedziliśmy Gębice, gdzie funkcję sołtysa spra-
wuje od około pięciu lat Grzegorz Kaczmarek. W składzie rady sołeckiej są również 
Robert  Grzesik,  Katarzyna  Paluszek  i  Agnieszka  Przyszlak. W Gębicach mieszka 
około 160 osób. Choć nie widać tam boomu budowlanego to okolica jest atrakcyjna. 
Cisza, bliskość Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele oraz 
Góry Gromnik to niewątpliwie atuty tego miejsca. - Wprowadziło się do nas kilka 
nowych rodzin. Jedną z nieruchomości kupiła pani, która jest weterynarzem. 
Zamierza stworzyć  azyl dla swoich koni, które zostały uratowane przed trafie-
niem na rzeź. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się do nas sprowa-
dzać. Zyskuje na tym wizerunek wsi, gdyż w miejsca pustostanów, które szpe-
cą, pojawiają się nowe zabudowania – przyznaje sołtys Grzegorz Kaczmarek. 
Pandemia koronawirusa, podobnie jak w innych miejscowościach, sprawiła, że ży-

cie kulturalne w wiosce mocno wyhamowało. Co prawda, w ubiegłym roku udało 
się w minimalnym stopniu zorganizować stałe  imprezy wioskowe, czyli Dzień Ko-
biet, Dzień Dziecka oraz Mikołajki. Sołtys nie  jest w stanie obecnie określić,  jakie 
wydarzenia uda się przeprowadzić w bieżącym roku.  - Być może zorganizujemy 
Dzień Dziecka, na który zaprosilibyśmy rodziny z Ukrainy, które trafiły do na-
szej gminy. Chciałbym również wrócić do wspólnego sprzątania wsi. Niestety, 
w wielu miejscach, szczególnie w rowach przy wjeździe do Gębic zalega sporo 
śmieci. Wygląda to bardzo nieestetycznie – mówi Kaczmarek. 

Na co „pójdzie” fundusz sołecki?
Mieszkańcy dysponują w tym roku blisko 20 tysiącami złotych pochodzącymi z fun-

duszu sołeckiego. Nieco ponad połowę tych środków, a dokładnie 10 450 zł, zdecy-
dowali się przeznaczyć na wymianę okien w świetlicy. - To ubiegłoroczne zadanie, 
które musieliśmy podzielić. W poprzednim funduszu sołeckim zarezerwowali-
śmy na tę inwestycję 5200 zł, ale ta kwota nie wystarczyła, dlatego byliśmy zmu-
szeni na podzielenie zadania na dwa etapy i zwiększenie wydatków w bieżącym 

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi i przewodniczący rad osiedli

Brak chodnika i drzewa stwarzające zagrożenie
roku. Wszystkie cztery okna 
zostały już wymienione –  in-
formuje  sołtys.  - Inwestycja była 
bardzo potrzebna, ponieważ po-
przednie drewniane okna były 
spróchniałe, a zacinający deszcz 
przeciekał do wnętrza świetlicy 
–  dodaje.  Mieszkańcy  postanowili 
również  zainwestować  w  budynek 
gospodarczy,  który  znajduje  się 
przy  świetlicy. Na wymianę  bramy 
i drzwi wejściowych przeznaczono 
4500 zł. - Dzięki temu będziemy 
mogli w pełni wykorzystywać 
pomieszczenie w tym budynku 
i trzymać tam wioskowe przed-
mioty – podkreśla  Kaczmarek. 
W  sołeckim  budżecie,  tradycyjnie, 
znalazły się środki na doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w No-
wolesiu. Jednostce przekazano 1000 
zł.  Ponadto  mieszkańcy  przezna-
czyli  1000  zł  na  utrzymanie  tere-
nów zielonych oraz blisko 2900 zł 
na organizację wioskowych imprez. 

Priorytetową  kwestią  dla  miesz-
kańców  pozostaje  wciąż  budowa 
chodnika  przy  drodze  powiato-
wej przebiegającej przez wieś.  - Gębice są dość rozległe. Znajdują się u nas dwa 
przystanki autobusowe. Dojście do nich, a także poruszenie się po wsi, nie jest 
bezpieczne, ponieważ mieszkańcy muszą chodzić drogą. Co prawda, po wpro-
wadzeniu ograniczenia tonażu ruch w Gębicach nie jest tak duży, ale o wypadek 
nie trudno. O potrzebie tej inwestycji pisaliśmy do zarządcy drogi, ale bezsku-
tecznie – zaznacza sołtys. Problemem są także drzewa rosnące przy jezdni. - Stwarzają 
duże niebezpieczeństwo, dlatego zwracaliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Strzelinie o usunięcie lub ich ogłowienie. Niestety, nasze prośby pozostają bez 
echa. W sprawie usunięcia zagrożenia pisaliśmy również do Gminy Strzelin, gdyż 

na bocznych drogach gminnych był podobny problem. Reakcja strzelińskiego 
samorządu była jednak szybka i sytuacja uległa poprawie – zaznacza Kaczmarek. 
Ważną kwestią w Gębicach jest również poprawa melioracji. Mieszkańcy od pewnego 

czasu rozważają utworzenie razem z ościennymi sołectwami spółki wodnej, która mo-
głaby zająć się tym pilnym tematem. - Rowy w wielu miejscach są zarośnięte przez 
co wody opadowe nie mają ujścia. Generuje to problemy. Będziemy chcieli wrócić 
do kwestii utworzenia spółki wodnej, gdyż przez pandemię koronawirusa i brak 
możliwości spotkań tematu nie można było szczegółowo omówić –  przekonuje 
Kaczmarek. 

W Gębicach jedynym miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy jest świetlica 
i  teren wokół. Wcześniej w utrzymywaniu wzajemnych relacji przyczyniał się  także 
wioskowy sklep, ale kilka lat temu z uwagi na nierentowność właściciel musiał zrezy-
gnować z jego prowadzenia. Budynek stoi obecnie pusty. Właściciel, Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzelinie, zamierza go sprzedać. 
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Podziękowania, listy gratulacyjne i upominki

SOŁTYSI ŚWIĘTOWALI 

W piątek, 11 marca  swoje  święto obchodzili  sołtysi. O Dniu Sołtysa  już  tradycyjnie pamiętały władze gminy 
Strzelin, a tym razem uroczyste spotkanie odbyło się w gościęcickiej świetlicy. Przedstawiciele lokalnego samorządu 
złożyli sołtysom i przewodniczącym zarządów naszych osiedli najlepsze życzenia i podziękowania za dobrą służbę 
pełnioną nie tylko dla mieszkańców swoich sołectw i osiedli, ale też całej gminnej społeczności. Burmistrz Dorota 
Pawnuk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz Szałajko podziękowali sołtysom i przewodniczą-
cym osiedlowych zarządów za dobrą i efektywną współpracę. Sołtysi i reprezentanci strzelińskich osiedli otrzymali 
od władz samorządowych listy gratulacyjne i upominki. Wręczono im również promocyjne czeki potwierdzające 
przyznanie  środków  z  tegorocznego  funduszu  sołeckiego  i  osiedlowego. Za  tymi  czekami  kryją  się  oczywiście 
realne kwoty zapisane w budżecie gminy na 2022 rok. Przed rozpoczęciem części oficjalnej minutą ciszy uczczo-
no pamięć długoletniego sołtysa Gościęcic Władysława Białkowskiego oraz innych osób związanych z sołeckim 
samorządem, które zmarły w ostatnim czasie. Po zakończeniu oficjalnej części przyszedł czas na integrację przy 
pysznym poczęstunku, przygotowanym przez firmę cateringową Jadło Niedźwiedzia.
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Okulickiego równa jak stół 
Zakończyły się największe prace związane z remontem ul. Okulickiego w Strzelinie pro-

wadzącej m.in. do Aquaparku Granit, kompleksu boisk „Orlik”, lodowiska, targowiska miej-
skiego, punktów handlowych i usługowych, jednego z większych osiedli na terenie miasta 
oraz do strzelińskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. 
Inwestycja nie została jeszcze odebrana od wykonawcy. Zakres robót budowlanych obejmo-
wał m.in. nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, częściowe wykonanie chodników z kostki 
kamiennej oraz betonowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz niezbęd-
nych prac poprawiających stan kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji to blisko 700 tys. 
zł. Niebawem wykonawca wprowadzi również niezbędne oznakowanie. Realizacja przedsię-
wzięcia z pewnością wpłynie na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców.

RED

Grzegorz Kaczmarek
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Panie świętowały w sołectwach 
W  tym  roku  obchody  święta  kobiet  odbyły  się  również  w  świetlicach 

w Gościęcicach, Gęsińcu i Karszówku. Podczas uroczystości nie zabrakło 
przedstawicieli  Strzelińskiego Ośrodka Kultury.  Zebrani  w Gościęcicach 
goście mogli usłyszeć utwory w wykonaniu Husynianek, Gęsinieckich Nu-
tek oraz Emilii Cuker, która oprócz pięknego głosu, może pochwalić  się 
umiejętnością gry na akordeonie. Husynianki wraz z Gęsinieckimi Nutka-
mi wystąpiły również podczas obchodów Dnia Kobiet w Gęsińcu. Ponad-
to  na  scenie  pojawił  się  duet Zbigniew  Stachowski  i  Andrzej  Szymczak, 
a  gościnnie wraz  z Husyniankami  zaśpiewała  Burmistrz Miasta  i Gminy 
Strzelin  Dorota  Pawnuk.  Z  kolei  w  Karszówku  sołtys  Iwona  Kowalska 
i rada sołecka wraz ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowali za-
bawę taneczną, którą poprowadził animator SOK - Krzysztof  Wyka. 

RED

W Gęsińcu na scenie wystapiła  m.in. 
dziecięca schola

Dzień Kobiet 
ze strefą beauty
We  wtorek,  8  marca  w  Strzelińskim  Ośrodku 

Kultury odbyła się pierwsza część obchodów Dnia 
Kobiet. Od godziny 17:00 każda z pań mogła sko-
rzystać  ze  specjalnie  przygotowanej  strefy  beauty. 
Nie zabrakło również animacji dla dzieci oraz fo-
tobudki. Przybyli  goście mogli  skorzystać z usług 
fryzjerskich,  kosmetycznych,  zabiegowych,  pielę-
gnujących  oraz  zdrowotnych.  Stanowiska  cieszyły 
się  dużym  zainteresowaniem. Zwieńczeniem  dnia 
był seans „Madame”, który rozpoczął się o godz. 
19:00. Tuż przed seansem, dyrektor Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury  Sylwia Korczyńska,  przeprowa-
dziła  losowanie, w  którym do wygrania  były  trzy 
bony podarunkowe Colway.

RED

W czwartek, 17 marca w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbył  się koncert 
antywojenny. Na scenie wystąpiły dwa młodzieżowe zespoły: Dogtruck oraz Grand Blue. Podczas 
wydarzenia nie mogło zabraknąć zbiórki na pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Warunkiem 
udziału w koncercie była wpłata przynajmniej 15 zł do puszki. Ponadto w holu ośrodka sprzedawa-
ne były ciasta, przygotowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Gramy o życie”. Koncert otwo-
rzyły wspólnie  burmistrz Dorota Pawnuk oraz  dyrektor 
SOK Sylwia Korczyńska. Jeśli chodzi o artystyczną stro-
nę przedsięwzięcia  to  ze  sceny płynęły  głównie  cięższe, 
rockowe brzmienia. Na uwagę zasługuje ciekawa oprawa 
wizualna, nawiązująca do dramatycznych wydarzeń, które 
możemy śledzić na Ukrainie za pośrednictwem Internetu 
i  innych mediów. To wszystko  stworzyło  spójną  całość, 
a  antywojenny  protest,  w  połączeniu  z  głośną  muzyką, 
wybrzmiał mocno i głośno. 
W puszce, do której wrzucano pieniądze za wstęp było łącz-

nie 1929,27 zł, a dochód ze sprzedaży ciast wyniósł 734 zł. 
RED

Muzyczny akcent, czerwony dywan i poczęstunek

Włoski wieczór w Strzelinie 
W  środę,  9  marca  w  Strzelińskim Ośrodku  Kultury  odbył  się  wieczór  włoski. 

Wszystko w  ramach drugiego dnia obchodów Dnia Kobiet. Zebranych  gości  po-
witała dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia Korczyńska oraz Burmistrz 
Miasta  i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk,  składając  jednocześnie życzenia  z okazji 
święta kobiet. Na ręce dyrektor i burmistrz kwiaty wręczył przewodniczący gminnej 
Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, radny Damian Serwicki, który dołączył 
się do wspólnych życzeń. Następnie scenę przejął Stefano Terrazzino i wraz z zespo-
łem oraz tancerką Paulą, rozgrzali liczne zgromadzoną publiczność. Widzowie w każ-
dej chwili mogli spodziewać się zaproszenia na scenę do wspólnego śpiewu i tańca. 
W holu ośrodka, na panie czekał długi czerwony dywan, ozdobiony kwiatami, któ-

ry prowadził wprost pod włoską ściankę, na tle której można było wykonać pamiąt-
kowe  zdjęcia.  Przygotowano  również  włoski  poczęstunek 
w formie deserów tiramisu oraz panna cotta. Ponadto każda 
z pań, która opuszczała mury Strzelińskiego Ośrodka Kultu-
ry otrzymała piękną różę ufundowaną przez organizatorów. 
Tego dnia była również możliwość wsparcia naszych są-

siadów z Ukrainy w dwojaki  sposób. Po pierwsze,  słodki 
poczęstunek  przygotowany  przez  niezawodne  stowarzy-
szenie „Gramy o Życie” oraz puszka fundacji Ptach, która 
również wspiera działania za naszą wschodnią granicą. 

RED

Na scenie wystąpił m.in. zespół Grand Blue

W holu ośrodka można było kupić ciasta, a dochód z ich 
sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy

ANTYWOJENNY PROTEST W ROCKOWYCH KLIMATACH

Publiczność mogła wystąpić na scenie razem ze Stefano Terrazzino  Włoska ścianka cieszyła się sporym zainteresowaniem

 Tego dnia każda kobieta otrzymała różę
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Kącik psychologiczny – emocje

Jak często w życiu można 
usłyszeć komunikaty typu: nie 
bój się, nie ma się co smucić, 
złość piękności szkodzi, chło-
paki nie płaczą, ciekawość 
to pierwszy stopień do piekła, 
czy nadzieja matką głupich? 
Dotyczą one emocji, których jest 
oczywiście znacznie więcej. Każ-
dy człowiek doświadcza różnych 
emocji i uczuć, wszystkie są bar-
dzo ważne i zawsze o czymś 
nas informują. Niczym drogo-
wskazy na autostradzie życia. 

Katarzyna Gdula z KGway Pracowni 
Rozwoju Osobistego podkreśla jak ważne 
i potrzebne są emocje w naszym życiu

W  kolejnym artykule obejmującym zagadnienia z  zakresu psycho-
logii, psychoedukacji, szeroko rozumianego zdrowia psychicznego 
specjalistka Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwoju Osobistego 
opowie o emocjach i roli, jaką odgrywają w naszym życiu.

Emocje są jak drogowskazy 
na autostradzie życia

Jednak nie zawsze potrafimy je 
rozpoznać, nazwać i zastanowić 
się, co takiego nam sygnalizują. 
Przede wszystkim nie zawsze 
dajemy sobie prawo do tego, aby 
emocje przeżywać. A takie pra-
wo oczywiście mamy. Stworzenie 
przestrzeni dla naszych uczuć - 
zarówno tych pozytywnych, jak 
i tych trudnych, bolesnych, może 
prowadzić do akceptacji (nie 
mylić z biernością) i spokoju, 
a także wzbogacać nasze życiowe 
doświadczenie. 

Czy zdarza Ci się zastana-
wiać w ciągu dnia jak się wła-
śnie czujesz, w tym danym mo-
mencie? Przyjrzyjmy się kilku 
podstawowym emocjom.

Smutek - może pojawić się 
w odpowiedzi na utratę (kogoś 
lub czegoś), przemijanie, poże-
gnanie, zakończenie jakiegoś 
etapu. Smutkowi często towa-
rzyszy wyciszenie, może to być 
czas na refleksję i wewnętrzne 
spotkanie z samym sobą.

Złość - może występować 

w reakcji na przekroczenie 
granic lub niespełnienie jakiejś 
potrzeby. Złości może towarzy-
szyć  siła i energia, której celem 
jest m.in. dążenie do zaspokoje-
nia potrzeb i zadbania o swoje 
granice. 

Wdzięczność - przepiękny stan, 
który pojawia, gdy doświadcza-
my szeroko rozumianego dobra, 

ze strony drugiego człowieka, losu, 
świata, natury. To docenienie tego, 
co mamy. Nawet, jeśli pozornie nie 
wydaje się to zbyt cenne, po chwili 
refleksji może okazać się bezcenne. 
Obecność drugiego człowieka, ota-
czająca nas przyroda, filiżanka 
ciepłej herbaty. A Ty, Drogi Czy-
telniku, za co możesz poczuć dziś 
wdzięczność? 

Spokój - to przyjemny stan, 
kiedy doświadczamy równowagi 
psychofizycznej. Kojarzy mi się 
z taflą jeziora, gdy różne emo-
cje opadły, może pojawić się we-
wnętrzna cisza i akceptacja tego, 
kim jesteśmy oraz w jakim miej-
scu się znajdujemy.

W życiu każdego z nas 
z pewnością pojawia się znacz-
nie więcej emocji. Mogą to być: 
radość, przygnębienie, cieka-
wość, rozczarowanie, poczucie 
bliskości, tęsknota, wstyd, bez-

silność, a także nadzieja i mi-
łość oraz wiele, wiele innych. 
Wszystkie są ważne i potrzeb-
ne, każdej z nich mamy prawo 
doświadczać. Może się zdarzyć 
i taka sytuacja (co wcale nie 
należy do rzadkości), kiedy 
„emocje biorą górę”, powodują 
niekontrolowane wybuchy, za-
burzenie wewnętrznej równo-
wagi i obniżenie jakości życia. 
W takich sytuacjach zachęcam 
do tego, aby sięgać po pomoc 
drugiego człowieka.  W dzisiej-
szym świecie ilość napływają-
cych  bodźców i informacji może 
wywoływać różne emocje i stany 
psychofizyczne. Profesjonalna 
pomoc specjalisty (psycholog , te-
rapeuta, psychiatra) może oka-
zać się kluczowa w odzyskaniu 
równowagi emocjonalnej. 

Katarzyna Gdula, 
KGway Pracownia Rozwoju Osobistego

Wybaczyć, ale nie zapominać…
W niedzielę, 20 marca w kościele przy ul. Staromiejskiej odbyła się msza w intencji 
pomordowanych mieszkańców Huty Pieniackiej.

 
W strzelińskich obchodach 78.  rocznicy 

tego  dramatycznego  wydarzenia  uczest-
niczyli  m.in.  przedstawiciele  władz  samo-
rządowych gminy Strzelin  i powiatu strze-
lińskiego,  a  także  Stowarzyszenia  Huta 
Pieniacka. Już tradycyjnie nie zabrakło wy-
stąpień oficjeli. Głos zabrał m.in. Ryszard 
Kobylański,  członek  zarządu  Stowarzy-
szenia Huta Pieniacka. Nawiązał do wojny 
na Ukrainie  i mówił o potrzebie wybacza-
nia. – Ta dramatyczna sytuacja najlepiej 
pokazuje, że jako sąsiedzi jesteśmy po-
trzebni i potrafimy się wspierać – powie-
dział przedstawiciel stowarzyszenia. W po-
dobnym  tonie  mówiła  burmistrz  Dorota 
Pawnuk,  a  pułkownik Mieczysław  Struś,  który  był 
komandorem  motocyklowego  Rajdu  Katyńskiego 
podziękował  inicjatorom  obchodów  rocznicowych 
za  pielęgnowanie  pamięci  o  tragicznych  wydarze-
niach sprzed 78 lat. Podkreślił, że w  relacjach pol-
sko-ukraińskich  niezwykle  ważne  jest  wybaczanie, 
ale też mówienie prawdy i kultywowanie pamięci.   
Pułkownik  Struś,  który  jest  m.in.  wykładowcą 

Politechniki  Wrocławskiej,  już  kilkakrotnie  gościł 
na strzelińskich obchodach rocznicowych, ale ostat-
nio przez poważny motocyklowy wypadek, nie mógł 
uczestniczyć  w  tych  wydarzeniach.  Podczas  swojej 
dłuższej wypowiedzi wojskowy dał piękne świadec-
two wiary  i  podziękował  parafianom za modlitwę w  intencji  jego powrotu  do  zdrowia.  Po mszy  tradycyjnie 
złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą mord w Hucie Pieniackiej i na Kresach Wschodnich. Przypo-
mnijmy, że tę wmurowaną w ścianę świątyni tablicę ufundowała strzelińska rodzina Kobylańskich, która w tamtej 
masakrze sprzed 78 lat straciła wielu członków rodziny. 
W ramach obchodów rocznicowych zbiórkę na rzecz ukraińskich uchodźców, którzy schronili się na terenie 

naszej gminy, zorganizowało Stowarzyszenie Gramy o Życie. Wolontariusze tej charytatywnej organizacji zebrali 
od uczestników mszy prawie 800 zł

RED

Pod kościołem kwestowali wolontariusze Stowarzyszenia „Gramy o Życie”

Po mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Polaków

Przekazują pieniądze lub potrzebne materiały i produkty

Lokalny biznes, stowarzyszenia 
i fundacje wspierają uchodźców

Wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy zna-
leźli się pod opieką strzelińskiego samorządu oraz miesz-
kańców miasta i  gminy Strzelin, płynie szerokim strumie-
niem nie tylko od lokalnych przedsiębiorstw, ale też od firm 
i instytucji działających poza terenem naszej gminy.

Skala odzewu na apel 
władz  gminy  o  wspar-
cie  dla  uchodźców, 
których  mamy  u  nas 
już  ponad  600,  jest 
naprawdę  zaskakują-
ca.  I  to  w  tym  zdecy-
dowanie  pozytywnym 
znaczeniu.  Do  gminy 
Strzelin  oraz  lokalnego 
Stowarzyszenia  Gramy 
o Życie trafiają zarówno pieniądze, jak i materialne wsparcie od licznych firm oraz 
charytatywnych fundacji. Lista darczyńców jest bardzo długa, a wsparcie pozwala 
na zabezpieczenie wielu najważniejszych potrzeb uchodźców. Warto wspomnieć 
chociażby o pomocy uzyskanej od szkockiej organizacji  charytatywnej Glasgow 
Caring City, która przy współpracy z Hurtownią Odzieży Nowej i Używanej Zara, 
oprócz wsparcia finansowego udziela uciekinierom z Ukrainy także pomocy ma-
terialnej. Do akcji wspierania uchodźców, którzy  trafili do gminy Strzelin, dołą-
czyły też m.in. takie lokalne przedsiębiorstwa jak: Cukrownia Strzelin, Inoxveneta, 
Xylem Lowara, Antolin Silesia, Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Bank PKO BP 
oddział Strzelin, TECE, MPC oraz McCain. Znacznej pomocy, poprzez  zakup 
znacznej ilości sprzętu AGD i innych potrzebnych materiałów, udzieliła naszym 
uchodźcom również firma Amazon, a  ich wsparcie zadeklarowała także amery-
kańska fundacja Grand Circle Foundation z Bostonu. Dodajmy, że poważne środki 
na pomoc uchodźcom – 40 tys. zł. przekazało gminie stowarzyszenie Aglomera-
cja Wrocławska, którego strzeliński samorząd jest członkiem. Na uwagę zasługuje 
postawa lokalnej firmy Radionet, która zapewniła uchodźcom bezpłatny internet 
w niektórych gminnych punktach zbiorowego zakwaterowania (m.in. na zapleczu 
miejskiego basenu oraz w remizie OSP Kuropatnik). 
Bardzo ciekawą  inicjatywę zorganizowała Parafia w Brożcu,  a  społeczna 

akcja zbierania nasion warzyw dla ludności napadniętej Ukrainy, spotkała się 
z fantastycznym odzewem. Jej efektem jest ogromna ilość nasion, która zo-
stała przetransportowana na Ukrainę. 
Warto podkreślić, że większość lokalnych firm mniej lub bardziej zaanga-

żowała się w pomoc uchodźcom, co bardzo dobrze świadczy o lokalnym biz-
nesie i dobrze wróży na przyszłość. Ta kryzysowa sytuacja najlepiej pokazuje, 
że na lokalnych przedsiębiorców można zawsze liczyć, a prawdziwych przy-
jaciół poznaje się w biedzie. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 
za piękną, empatyczną, a przede wszystkim ludzką postawę! RED      

 

Ukraińskich uchodźców z gminy Strzelin wspiera m.in. firma Inoxveneta

Podziękowanie
Stowarzyszenie Huta Pieniacka oraz rodzina Kobylańskich ze Strzelina serdecznie dziękują wszystkim za udział 
w mszy, modlitwę oraz godne uczczenie pamięci pomordowanych w Hucie Pieniackiej i na Kresach Wschodnich. 

Szczególne podziękowania dla Burmistrz Doroty Pawnuk, Wicestarosty Marka Mierzwińskiego, księdza 
proboszcza Stanisława Fertały, płk. prof.  Mieczysława Strusia, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Strzelinie - Jana Ozarczuka, Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - 
Tomasza Duszyńskiego oraz Chóru Staromiejskiego, który pod dyrekcją Katarzyny Stopy zadbał o nastrojową oprawę mszy.
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Na początku marca w Pu-
blicznej  Szkole  Podstawowej 
nr  4  w  Strzelinie  odbył  się 
Szkolny  Konkurs  Matema-
tyczny.  Uczniowie  mieli  40 
minut na  rozwiązanie  zadań. 
Łącznie  w  etapie  szkolnym 
wzięło  udział  34  uczniów 
z klas 4-8. 

Laureatami zostali: 
kl. 4
I m-ce Oliwia Sobczyk
II m-ce Maja Stachowicz Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 40 minut

Już wiedzą, jak ratować życie
Na początku 

marca pierwszo-
klasiści z Pu-
blicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 
w Strzelinie brali 
udział Programie 
Edukacyjnym 
„Ratujemy i Uczy-
my Ratować”. 
Zajęcia, podczas 
których uczniowie 
poznali podsta-
wowe czynności 
ratujące ludzkie 
życie, prowadziła 
Joanna Kwiat-
kowa.  Dzięki 
zajęciom ucznio-
wie potrafią już 
nie tylko wezwać 
pomoc, ale rów-
nież fachowo jej 
udzielić. Uczestni-
cy zdobyli certy-
fikaty i stali się młodymi ratownikami. Warto zaznaczyć, 
że gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety potrafił 
udzielić pierwszej pomocy, ocaliłoby to życie miliona 
ludzie rocznie.

RED

Dla pierwszoklasistów były to bardzo cenne zajęcia

Stowarzyszenie  Aglome-
racja  Wrocławska,  którego 
członkiem  jest  m.in.  Gmina 
Strzelin,  realizuje  wiele  au-
torskich  pomysłów,  a  także 
angażuje się w ciekawe i poży-
teczne,  ogólnopolskie  projek-
ty.    Niedawno  stowarzyszenie 
przyłączyło  się  do  ogólno-
polskiego  przedsięwzięcia  pn. 
„Akcja Menstruacja”,  którego 
celem  jest  walka  z  ubóstwem 
menstruacyjnym  dziewcząt, 
zapewnienie  powszechnego 
dostępu  do  środków  higie-
nicznych w szkołach oraz wy-
kształcenie społeczeństwa peł-
nego empatii. Inicjatorem tego 
projektu  jest  Fundacja  Akcja 
Menstruacja,  a  stowarzyszenie 
wystąpiło  do  członkowskich 
gmin  z  prośbą  o  wytypowa-

W pilotażowym projekcie dotyczącym dostępu do środków higienicznych w placówkach 
edukacyjnych bierze udzial Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

We wtorek, 15 marca w sali 
widowiskowej  Strzelińskiego 
Ośrodka  Kultury  odbyły  się 
eliminacje  powiatowe  XXV 
Dolnośląskiego Konkursu Re-
cytatorskiego „Pegazik”. Tego 
dnia wystąpili uczniowie z klas 
4-6.  Do  rywalizacji  przystą-
piło  24  uczestników  z  pięciu 
szkół z powiatu strzelińskiego 
(Szkoła  Podstawowa  im.  Jana 
Pawła II w Przewornie, Szko-
ła Podstawowa im. Bohaterów 
Armii  Krajowej  w  Prusach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr  3  im.  Żołnierza  Polskiego 

W marcu przeprowadzono eliminacje powiatowe XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik”

III m-ce Arkadiusz Broda 

kl. 5
I m-ce Wiktor Konsencjusz 
II m-ce Piotr Woroniecki 
III m-ce Krzysztof Sucharski 

kl. 6
I m-ce Mikołaj Sobczyk 
II m-ce Jan Hermans 
III m-ce Mieszko Borowicz 

kl. 7
I m-ce Maria Jurewicz 
II m-ce Oliwia Sobieraj 
Wiktoria Kubik 
III m-ce Marcin Wruż 

Cezary Ozimek 
Anastasiia Haidei 

kl. 8
I m-ce Wiktor Olejnik 
II m-ce Wojciech Krupa 
Maciej Michułka 
Jakub Widelski 
III m-ce Maja Gil 

Zwycięzcy  w  poszczegól-
nych  klasach  będą  reprezen-
towali szkołę w Powiatowym 
Konkursie  Matematycznym 
dla klas IV – VIII.  

RED

Będą reprezentowali szkołę

Będą reprezentować 
nasz powiat w Kłodzku Poznaliśmy zwycięzców „Pegazika”

w Strzelinie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Tadeusza 
Kościuszki  w  Strzelinie  oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Bolka I Świdnickiego 
w Strzelinie). 
Trzecie  miejsce  przypadło 

Hannie  Jaworskiej  z  PSP  nr  4 
w Strzelinie, drugie zajął Kacper 
Kiźny  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Prusach, a zwycięzcą elimina-
cji  powiatowych  został Wiktor 
Markowski z PSP nr 5 w Strzeli-
nie, który będzie reprezentował 
nasz powiat w kolejnym etapie 
konkursu w Kłodzku. 
Dzień  później,  16  mar-

ca  rywalizowali  uczniowie 
w  kategorii  starsi  (kl.  7-8). 
Do  rywalizacji  przystąpiło 
13  uczestników  z  siedmiu 
szkół z powiatu strzelińskiego 
(Szkoła Podstawowa  im.  Jana 
Pawła II w Przewornie, Szko-
ła Podstawowa w Zielenicach, 
Szkoła Podstawowa im. Boha-
terów Armii Krajowej w Pru-
sach,  Szkoła  Podstawowa 
im.  Aleksandra  Kamińskiego 
w Białym Kościele, Publiczna 
Szkoła  Podstawowa  nr  3  im. 
Żołnierza Polskiego w Strze-
linie,  Publiczna  Szkoła  Pod-
stawowa  nr  4  im.  Tadeusza 

Kościuszki  w  Strzelinie  oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Bolka I Świdnickiego 
w Strzelinie). 
Trzecie  miejsce  przypadło 

Jakubowi  Tomaszewskiemu 
ze Szkoły Podstawowej w Bia-
łym  Kościele,  drugie  zajęła 
Natalia  Jasińska  ze  Szkoły 
Podstawowej  w  Prusach, 
a  zwycięzcą  eliminacji  po-
wiatowych  została  Otylia 
Koch ze Szkoły Podstawowej 
w  Przewornie,  która  będzie 
reprezentowała  nasz  powiat 
w kolejnym etapie konkursu. 

RED

„Akcja Menstruacja” 
w PSP nr 5 w Strzelinie Bezpłatne środki higieniczne dla uczennic

nie  jednej  z  podległych  szkół 
podstawowych  do  udziału 
w tym pilotażowym projekcie. 
Strzeliński  samorząd  wskazał 
Publiczną Szkołę Podstawową 
nr 5  i  to właśnie  tej placówce 
niedawno  przekazano  specjal-
ną, niewielką skrzynkę, wypeł-
nioną  podpaskami  oraz  tam-
ponami. Skrzynka, która trafiła 

do jednej z żeńskich toalet, bę-
dzie do końca roku szkolnego 
regularnie  uzupełniana  przez 

stowarzyszenie,  a  środki  hi-
gieniczne są oczywiście całko-
wicie  bezpłatne  dla  uczennic 
„Piątki”. Podczas kameralnego 
spotkania  z  dyrekcją  szkoły 
pracownica Aglomeracji Wro-
cławskiej,  Anna  Święch  przy-
bliżyła założenia tego ciekawe-
go  projektu.  O  tej  inicjatywie 
mówił  również  prezes  Aglo-

meracji  Wrocławskiej  Jacek 
Kowalski,  a  sekretarz  gminy 
Kazimierz Nahajło  podzięko-

wał  przedstawicielom  stowa-
rzyszenia  zarówno  za  tę  naj-
nowszą  inicjatywę,  jak  i  inne 
przedsięwzięcia,  w  których 
uczestniczy gmina Strzelin.

RED
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O jasnowidzu i skarbach…
Obecny miesiąc w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej poświęcony był spotkaniom autorskim. W czwartek, 

10 marca odbyło się spotkanie z Tomaszem Duszyńskim, dyrektorem biblioteki i autorem najnowszego cyklu krymi-
nałów retro pt. „Fenomen z Warszawy”. Powieść bardzo szybko stała się bestsellerem. Postaci stołecznego komisarza 
Antoniego Wróbla i jasnowidza Stefana Ossowieckiego prowadzących wspólnie śledztwo w sprawie morderstw mło-
dych kobiet wzbudziła duże zainteresowanie mediów  i czytelników. Wizyty autora w Dzień Dobry TVN i artykuły 
w ogólnopolskiej prasie pokazują jak fascynującą postacią był najsłynniejszy polski jasnowidz, a powieść rozgrywająca 
się w latach 30. w Warszawie wzbudziła spore emocje wśród czytelników. O najnowszej książce i innych powieściach 
Tomasza Duszyńskiego pytał prowadzący spotkanie Dariusz Stępień. 
Tydzień później, w czwartek, 17 marca w strzelińskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z czytelnikami. Tym ra-

zem gościem była Joanna Lamparska. 
Autorka śledzi tajemnice Dolnego Ślą-
ska,  zbiera  informacje  o  zaginionych 
w czasie II wojny światowej zabytkach 
i  dokumentach.  Napisała  kilkanaście 
książek,  w  tym wiele  „przewodników 
innych niż wszystkie", w których w pe-
łen fantazji sposób prowadzi czytelni-
ków przez niezwykłe historie zamków, 
pałaców  i podziemi. Prelekcja  autorki 
nawiązywała do jej najnowszej książki 
„Ostatni świadek”. Uczestnicy prześle-
dzili losy ukrytych w Polsce skarbów.
Powieści  autorów  można  znaleźć 

w  strzelińskiej  bibliotece.  - Zapra-
szamy do lektury i na kolejne spo-
tkania autorskie. Już w kwietniu 
gościć u nas będzie popularna 
autorka humorystycznych, oby-
czajowych kryminałów Małgo-
rzata Starosta – informuje dyrektor 
biblioteki Tomasz Duszyński.

RED
Tomasz Duszyński chętnie podpisywał książki czytelnikom

Popularnością cieszyło się również spotkanie z Joanną Lamparską

Teatrzyk o legendach 
naszego powiatu 
W ubiegłym roku strzelińska biblioteka otrzymała dotację z Funda-

cji Orlen na realizację projektu legendy ziemi strzelińskiej w teatrzyku 
kamishibai. W marcu powstała grupa ilustratorów i scenarzystów przy-
gotowujących  plansze  do  teatrzyku.  Młodzi  uczestnicy  pracują  pod 
opieką Szymona Teluka, rysownika komiksów i  ilustratora. Akcja ma 
na  celu popularyzowanie  historii  i  dziedzictwa  regionu w  formie  te-
atrzyku, który od maja do czerwca  pojawi się w szkołach i świetlicach 
naszej gminy. Legenda o strzale, Diabelska Kręgielnia, skrzaty z Wy-
szonowic, smok z Gościęcic czy tajemniczy pokój w Kondratowicach 
to legendy, które już niedługo doczekają się niesamowitych ilustracji.

RED

Młodzi uczestnicy pracują pod opieką rysowika Szymona Teluka

Tworzyły pachnące świece
Dzień kobiet w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strze-

linie obfitował w dużo pozytywnych wydarzeń  i  emocji. Utworzono 
specjalne  stanowisko  biblioteczne  przy  ulicy  Kościuszki.  Od  rana 
wszystkie  odwiedzające  panie mogły  liczyć  na  słodką  niespodziankę 
i cytat - o kobietach, rzecz jasna. Główną atrakcją tego dnia były warsz-
taty z tworzenia świec żelowych, które prowadziła niezastąpiona pani 
Daria. Czytelniczki miały okazję wykonać przepiękne, kolorowe i cu-
downie pachnące świece. Było przy tym dużo uśmiechu, rozmów przy 
kawce, herbatce i ciasteczkach. - Mamy nadzieję, że piękny aromat 
świec umili naszym czytelniczkom czas spędzony z dobrą książ-
ką – podsumowuje dyrektor biblioteki Tomasz Duszyński.

RED

W trakcie wykonywania świec uczestniczkom towarzyszył dobry humor

KSIĄŻKOWY ATAK
Strzelińska drużyna biblio-

teczna  rozpoczęła  „książ-
kowy  atak”  na  social  media. 
Humorystyczne  zdjęcia  i  fil-
my  mają  zachęcić  czytelni-
ków  do  odwiedzenia  biblio-
teki  i  sięgania  po  książki. 
Pracownicy  promują  fanta-
stykę,  kryminały  i  thrillery 
medyczne.  Akcja  cieszy  się 
dużą popularnością.  - Ilość lajków i pozytywny odzew zaskoczył 
nas wszystkich. Możemy obiecać, że załodze nie zabraknie po-
mysłów. Zapraszamy do śledzenia naszego fanpejdżu na Face-
booku – zachęca dyrektor Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Strzelinie Tomasz Duszyński.

RED

Akcja promująca czytelnictwo cieszy się duża popularno-
ścią na portalu społecznościowym

Współpraca kulturalna z miastem Svitavy
W czwartek, 17 marca w Strze-

lińskim Ośrodku Kultury odbyło 
się  spotkanie  dotyczące  orga-
nizacji  wydarzeń  kulturalnych 
(koncerty)  w  Strzelinie  i  w mie-
ście  Svitavy  (Czechy)  w  celu 
zachowania  trwałości  projektu 
pn.  „Odrodzenie  historii  miast 
Svitavy  i  Strzelina”,  współfinan-
sowany  przez  Unię  Europejską 
ze  środków Europejskiego Fun-
duszu  Rozwoju  Regionalnego 
w  ramach  Programu  Interreg 
V-A  Republika  Czeska-Polska 
2014-2020 „Przekraczamy grani-
ce”. Z  ramienia SOK w spotka-
niu udział wzięły dyrektor Sylwia 
Korczyńska  oraz  koordynatorka 
projektu Patrycja Dąbek. 

RED Omówiono współpracę kulturalną między Strzelinem a czeskim parnternem ze Svitav
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Ponad 60 tys. zł dla LZS-u
Pod koniec lutego reprezentanci władz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia 

Ludowych Zespołów Sportowych odebrali czek potwierdzający przyzna-
nie gminnej dotacji.   Sekretarz gminy Kazimierz Nahajło wręczył czek 
wiceprzewodniczącej zrzeszenia - Ewelinie Serwickiej oraz sekretarzowi 
organizacji  -  Jackowi  Flaczyńskiemu.  Zrzeszeniu  przyznano  63  tys.  zł 
w ramach Programu Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami poza-
rządowymi na 2022 rok, a stowarzyszenie ubiegało się o gminną dota-
cję w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji działań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Przypo-
mnijmy, że struktury Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS tworzą obecnie 
cztery kluby: LKS Starter Orzeł Biały Kościół, LKS Zryw Chociwel, LKS 
Feniks Pławna oraz LKS Korona Pęcz. Dodajmy, że zrzeszenie prowadzi 
od wielu  lat działania w zakresie sportu,  turystyki  i  rekreacji,  a główną 
działalnością jest udział drużyn w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowa-
dzenie treningów dla osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Drużyny 
z Białego Kościoła, Chociwela i Pławnej rywalizują w B klasie, a Korona 
Pęcz reprezentuje naszą gminę w rozgrywkach A-klasowych.

RED

 Czek odebrali wiceprzewodnicząca zrzeszenia Ewelina Serwicka oraz sekretarz Jacek Flaczyński

Karatecy z dofinansowaniem
7 tysięcy złotych otrzymał Strzeliń-

ski Klub Karate Kyokushin.  Środki 
przyznała Gmina Strzelin w ramach 
otwartego konkursu ofert na wspar-
cie  realizacji  działań  z  zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej, spor-
tu,  turystyki  i  rekreacji.  Pod  koniec 
lutego  w  strzelińskim  magistracie, 
sekretarz  gminy Kazimierz Nahajło 
przekazał  pamiątkowy  czek  repre-
zentantom klubu. Odebrali  go: pre-
zes  Artur  Jakubiec  oraz  wiceprezes 
-  Elżbieta  Jakubiec.  Przypomnijmy, 
że zajęcia karate kyokushin odbywają 
się w sali sportowej Publicznej Szko-
ły  Podstawowej  nr  4  w  Strzelinie. 
Strzeliński  Klub  Karate  Kyokushin 
aktywnie organizuje czas wolny dzie-
ci i młodzieży również podczas ferii 
zimowych  oraz  wakacji.  Organizuje 
obozy  sportowe,  rajdy  rowerowe, 
wyjazdy turystyczne oraz wiele  innych ciekawych atrakcji. 
Ponadto klub może  się poszczycić organizacją morsowa-
nia,  również  dla  dzieci  i  młodzieży.  Dzięki  współpracy 
ze Strzelińskim Centrum Sportowo - Edukacyjnym sukce-
sywnie organizowane są treningi ogólnorozwojowe na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym 
Kościele. Warto też nadmienić, że zajęcia karate prowadzi 
czterech  instruktorów  posiadających  licencje  Polskiego 
Związku Karate.

RED

Strzeliński Klub Karate Kyokushin reprezentowali Elżbieta i Artur Jakubcowie

Rozwijają się i odnoszą sukcesy 

Kupią 
profesjonalny 
sprzęt 
dla zawodników
Klub  Sportowy  Boi  Team  Jiu-Jitsu  to  kolejna  sportowa 

organizacja,  która  regularnie  korzysta  ze wsparcia  lokalne-
go samorządu. Niedawno w strzelińskim magistracie sekre-
tarz  gminy Kazimierz Nahajło  przekazał  prezesowi  klubu 
-  Pawłowi  Pukalskiemu-Pukale  czek  potwierdzający  przy-
nanie gminnej dotacji  - 7 000 zł. Stowarzyszenie otrzyma-
ło te środki w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji 
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, 
turystyki i rekreacji. Przypomnijmy, że klub prowadzi zajęcia z brazylijskiego jiu-jitsu w użyczonej od Gminy Strzelin sali 
sportowej przy ul. Generała Stanisława Maczka 9. Zajęcia prowadzone są zarówno dla dorosłych, jak i dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat. Łączna liczba osób korzystających z zajęć brazylijskiego jiu-jitsu to ok. 50 osób. Środki finansowe pozyska-
ne od lokalnego samorządu klub zamierza w tym roku przeznaczyć między innymi na zakup profesjonalnego sprzętu dla 
zawodników (np. maczugi treningowej, roweru spinningowego oraz piankowych kształtów do integracji sensorycznej). 
Warto zaznaczyć, że zawodnicy klubu reprezentują gminę na zawodach sportowych zarówno w kraju, jak i w Europie. 
W 2021 r. Paweł Pukalski-Pukała wywalczył złoty medal w Pucharze Polski, a srebrny medal zdobył drugi reprezentant 
Boi Team Jiu-Jitsu - Piotr Szymkowski. Liczymy na dalsze sukcesy zawodników tego dobrze rozwijającego się klubu.

RED

Czek z rąk sekretarza gminy Kazimierza Nahajło odebrał prezes Klubu Sportowego 
Boi Team Jiu-Jitsu Paweł Pukalski-Pukała

„Motylki” szkolą 
młodych pływaków 

Strzeliński samorząd wspomaga finansowo wiele sportowych stowa-
rzyszeń, a w tym gronie są również pływacy z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Butterfly”.   Niedawno burmistrz Dorota Pawnuk prze-
kazała  prezesowi  zarządu Maciejowi Hałajdzie  pamiątkowy  czek  po-
twierdzający udzielenie gminnej dotacji  -  12 000 zł. Klub ubiegał  się 
o te środki w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki 
i rekreacji. UKS „Butterfly” od kilku lat prowadzi w Aquaparku Gra-
nit zajęcia pozalekcyjne, w ramach których odbywają się systematyczne 
treningi pływania dla dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 18 lat. Mło-
dzi pływacy zdobywają wiedzę pod okiem doświadczonych  trenerów, 
a klub zrzesza obecnie ok. 30 członków. Warto podkreślić, że głównym 
celem stowarzyszenia jest przygotowywanie naszych uczniów do repre-
zentowania gminy w zawodach na szczeblach - powiatowym oraz woje-
wódzkim. W 2022 r. zaplanowano start w wielu imprezach sportowych 
oraz w Otwartych Mistrzostwach Polski.

RED

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk przezkazała czek na ręce Macieja Hałajdy, prezesa Klubu Sportowego 
Butterfly
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Jeden z marcowych 
treningów młodzieżo-
wych grup Akademii 
Piłkarskiej Strzelinianki 
Strzelin miponieważ mło-
dych piłkarzy odwiedzili 
niecodzienni goście. 

Na zajęciach, zorganizowa-
nych  na  strzelińskim  Orliku 
przy  Publicznej  Szkole  Pod-
stawowej  nr  4  w  Strzeli-
nie,  pojawili  się  -  Prezes 
Dolnośląskiego  Związku 
Piłki  Nożnej  Andrzej 
Padewski oraz Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Strzelin 
Dorota  Pawnuk.  Szef  
DZPN-u  wręczył  preze-
sowi  Strzelinianki  Grze-
gorzowi  Bulakowi  certy-
fikat  Polskiego  Związku 
Piłki Nożnej oraz list gra-
tulacyjny  prezesa  PZPN. 
To  duże  wyróżnienie 
dla  strzelińskiego  klubu, 
a dzięki programowi cer-
tyfikacji  rodzice  i  dzieci 
grające  w  piłkę  nożną 
mają  pewność,  że  certy-
fikowany oddział  szkółki 
piłkarskiej  spełnia  stan-
dardy,  jest  bezpieczny, 
a  jego  kadra  ma  kwalifi-
kacje niezbędne do szko-
lenia  zawodników.  Nad- Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz czek z przyznaniem środków otrzymał piłkarski klub Strzelinianka Strzelin

To wielka szansa dla naszego boksera 

Mike Drużga jedzie 
na Mistrzostwa Europy

Strzeliński młody pięściarz już w  kwietniu będzie reprezentował 
naszą gminę oraz kraj w Mistrzostwach Europy w Bułgarii. To efekt 
jego dobrej dyspozycji m.in. podczas zgrupowań kadry Polski. 

W  poprzednim  numerze  „No-
win  Strzelińskich”  umieściliśmy 
wywiad  ze  strzelińskim  młodym 
bokserem Mike`em Drużgą. Wra-
camy do tematu pięściarza, ponie-
waż  z  naszego  klubu MD Boxing 
Club  napłynęła  bardzo  dobra 
wiadomość.  Mike  niedawno  wró-
cić  ze  zgrupowania  kadry  Polski, 
które  odbyło  się  w  Wałczu.  Był 
to  już  kolejny obóz  kadry, w  któ-
rym uczestniczył młody  pięściarz. 
Jego dyspozycja na zgrupowaniach 
była za każdym razem bardzo wy-
soka  co  dostrzegli  trenerzy.  Mike 
otrzymał powołanie na Mistrzostwa Europy w Bułgarii, które obędą się już 
w kwietniu. To niewątpliwie wielki sukces młodego pięściarza, który po raz 
pierwszy będzie mógł uczestniczyć w tak wysokiej rangi imprezie, a zarazem 
reprezentować nie tylko naszą gminę, ale kraj.  
Po  powrocie  z Wałcza  pięściarz  od  razu  zaczął  przygotowania  do Mi-

strzostw Dolnego Śląska w Dzierżoniowie (więcej o tym piszemy w tekście 
pt. „Wrócili z medalami”). Przez to musiał odpuścić wyjazd z kadrą Polski 
na  turniej do niemieckiego Schwerina. Strzeliński pięściarz w najbliższych 
tygodniach wyjedzie jeszcze na kolejne obozy z kadrą do Giżycka i Spały, 
a następnie do bułgarskiej Sofii, gdzie stanie na ringu w międzynarodowych 
zawodach. – Bardzo cieszę się, że Mike otrzymał szansę zaprezento-
wania się na mistrzostwach. Jestem dumny, że zawodnik z naszego 
klubu weźmie udział w tak ważnej imprezie – kwituje trener strzeliń-
skich bokserów Marcin Drużga. 

Jakub Olejnik

Mike Drużga zdobywa wiele medali, a najbliższym marze-
niem będzie wywalczenie krążka podczas zbliżających się 
Mistrzostw Europy

Pobiegli dla Ukrainy
W  sobotę,  26  marca  w  strzelińskim  parku 

miejskim  odbyło  się  wydarzenie  „Biegnij  dla 
Ukrainy”. W biegu, który był wyrazem solidar-
ności  i wsparcia dla naszych wschodnich  sąsia-
dów walczących z  rosyjskim najeźdźcą, wystar-
towało  ok.  150  osób.  Uczestnicy  przebiegli, 
przeszli lub przejechali trasę podzieloną na trzy 
dystanse.  Ten  najdłuższy  miał  5  km  długości. 
Przed  startem  krótkie  przemówienie  wygłosiła 
burmistrz Dorota Pawnuk,  która m.in.  podzię-
kowała mieszkańcom za ogromną empatię i co-
dzienne wsparcie  udzielane  uchodźcom. Warto 
podkreślić, że w wydarzeniu wzięło udział rów-
nież wielu naszych gości z Ukrainy, dlatego bieg 
miał charakter integrujący uchodźców z lokalną 
społecznością. Dla wszystkich 
uczestników  przygotowano 
okolicznościowe medale  oraz 
ciepły  poczęstunek  -  barszcz 
ukraiński.  Najmłodsi  mogli 
skorzystać  z  dmuchanego 
zamku,  a  także zwiedzić wóz 
bojowy  naszej  ochotniczej 
jednostki  z  Brożca.  Każdy 
chętny  mógł  wesprzeć  ukra-
ińskich  uchodźców  wrzuca-
jąc  datki  do  puszek  licznych 
wolontariuszy  Stowarzyszenia 
„Gramy o życie”. 
Wydarzenie  zorganizowali: 

Strzelińskie  Centrum  Spor-
towo-Edukacyjne,  Gmina 
Strzelin  oraz  Stowarzysze-
nie  „Gramy  o  życie”. Warto 
odnotować,  że  Strzelin  był 
jednym  z  21  polskich miast, 
których  mieszkańcy  dzisiaj 
pobiegli dla Ukrainy.

RED
o

Certyfikat i środki dla Strzelinianki Strzelin
rzędnym  celem  certyfikacji 
jest podniesienie i ujednolice-
nie  poziomu  szkoleniowego. 
Prezes  Padewski  pogratulo-
wał  zawodnikom,  trenerom 
i działaczom tego wyróżnienia 
i  życzył wszystkim  sukcesów. 
Warto  zaznaczyć,  że  Strzeli-

nianka  jest  jedynym  klubem 
piłkarskim  w  naszym  po-
wiecie,  który  posiada  certyfi-
kat  Polskiego  Związku  Piłki 
Nożnej w zakresie organizacji 
szkółek piłkarskich.
Dobre wieści dla całej spo-

łeczności  strzelińskiego klu-

bu miała  również burmistrz 
Dorota  Pawnuk.  Szefowa 
gminy  wręczyła  prezesowi 
Bulakowi  czek  potwierdza-
jący  przyznanie  gminnej 
dotacji  -  93  tys.  zł.  Dorota 
Pawnuk  podkreśliła,  że  pił-
ka  nożna  jest  zdecydowanie 

najpopularniejszym  spor-
tem  i  ma  to  odzwierciedle-
nie  w  wydatkach  lokalnego 
samorządu.  Zadeklarowała 
gotowość  dalszego  wspiera-
nia  największego  lokalnego 
klubu  sportowego  i  podzię-
kowała  zarządowi  oraz  ko-

ordynatorowi  akade-
mii  Piotrowi  Hałasowi 
za  odważne  stawianie 
na sport dziecięcy i mło-
dzieżowy. Gminne dofi-
nansowanie  przyznano 
Strzeliniance  w  ramach 
otwartego  konkursu 
ofert  na  wsparcie  reali-
zacji  zadań  publicznych 
w  zakresie  upowszech-
niania  kultury  fizycznej, 
sportu, turystyki i rekre-
acji w 2022 r. 
Przypomnijmy, że Klub 

Sportowy  Strzelinian-
ka  jest  stowarzyszeniem 
z 77-letnią tradycją. Reali-
zuje zadania na obiektach 
sportowych  Strzelina, 
tj.  na  stadionie  w  Parku 
Miejskim im. Armii Kra-
jowej,  boisku  piłkarskim 
przy  ul.  Staromiejskiej, 
orlikach oraz w hali spor-

towej  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  nr  3.  Program 
szkoleniowy,  przygotowany 
dla  poszczególnych  kategorii 
wiekowych  prowadzony  jest 
zgodnie  z  wytycznymi  Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej. 
Grupę  docelową  stanowią 
dzieci, młodzież, a także starsi 
zawodnicy zrzeszeni w klubie. 
Zajęcia  odbywają  się  w  gru-
pach  wiekowych:  skrzat:  4-6 
lat, żak: 7-8 lat, orlik: 9-10 lat, 
młodzik: 11-12 lat, trampkarz: 
13-14 lat, junior młodszy: 15-
16  lat,  senior:  16  lat  i  starsi. 
Treningi  i  mecze  piłki  noż-
nej  organizowane  są  dla  212 
zawodników.  Ponadto,  klub 
pozyskuje  środki  finansowe 
z programów ministerialnych, 
m.in.  „Program  Klub”  i  ko-
rzysta  z  programu  Urzędu 
Marszałkowskiego  -  na  po-
prawę  bazy  sportowej.  Dzię-
ki  wsparciu  gminy,  pozyski-
wanym  środkom  i  wkładowi 
rodziców  dzieci  z  akademii, 
klub stale się rozwija, podno-
si  poziom  zajęć  sportowych, 
a  także  modernizuje  boisko 
przy ul. Staromiejskiej.

RED

W zawodach wystartowało około 150 osób

Bieg był doskonałą okazją do aktywności dla całych rodzin
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Wrócili z medalami
W weekend 18-20 marca w Dzierżoniowie odbyły się Mistrzostwa Dol-

nego Śląska w boksie, w których udział wzięło czworo zawodników strze-
lińskiego klubu MD Boxing Club. Bokserzy spisali się wyśmienicie. Wiola 
Kouwenhoven  w  finale  pokonała  jednogłośnie  zawodniczkę  z  Dzierżo-
niowa i zdobyła złoty medal. Hubert Pawleta w finale trafił na zawodnika 
z Lubina, którego pokonał 2:1  i  również zdobył złoty krążek. Dodatko-
wo nasz pięściarz został powołany na czterodniowy turniej  i znajdzie się 
w kadrze Dolnego Śląska. Podczas zawodów w Dzierżoniowie boksował 
również Mike Drużga, który mocno rozbił przeciwnika ze Świdnicy. Jed-
nogłośny werdykt sprawił, że do strzelińskiego zawodnika także trafił złoty 
medal. Walkę finałową stoczył również Dawid Brycki, który trafił na bar-
dzo mocnego i doświadczonego zawodnika z Wałbrzycha. Poradził sobie 
dobrze, lecz zabrakło doświadczenia. Niestety, przegra pojedynek i musiał 
zadowolić się srebrnym krążkiem. - Jestem bardzo zadowolony ze startu 
moich podopiecznych, którzy zostawili serce w ringu i pokazali pięk-
ny boks. Zdobyte medale pokazują, że wykonujemy w klubie dobrą 
pracę – podsumował trener Marcin Drużga.

RED

Podczas zawodów znakomicie spisała się m.in. Wiola Kouwenhoven, zdobywając złoty medal

To jeden z bezpieczniej-
szych sportów, szczególnie 
polecany dla dzieci. 
Treningi składają się m.in. 
z elementów gimnastycz-
nych, akrobatycznych i siło-
wych. Jak przekonuje trener 
strzelińskiej sekcji judo 
Michał Cepuch, rywalizacja 
jest bardzo wciągająca.

W tym roku obchodzicie 12. 
rocznicę działalności...
-  Tak. Klub  powstał w Oleśnicy 

i w tym roku obchodzimy 12. rocz-
nicę funkcjonowania, natomiast za-
jęcia w Strzelinie prowadzę od 2018 
roku. W Strzelinie treningi obywają 
się ze mną, nasz klub Judo Tigers ma 
też sekcje we Wrocławiu i w Oleśni-
cy. Łącznie jest nas 7 trenerów. 

Jak zatem wyglądają zajęcia?
- Na  ten moment  treningi odby-

wają  się  normalnie.  Po  powrocie 
spowodowanym  I  falą  COVID-19, 
zaczynaliśmy  treningi  od  6  osób. 
Dzięki  wspólnym  staraniom  klubu 
i  miasta  udało  nam  się  pozyskać 
środki  z  Polskiego  Związku  Judo 
i  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turysty-
ki. W  ramach  programu  „UKEMI 
–  szkoła  bezpiecznego  upadania” 
przybyło  nam  wiele  nowych  osób. 
Obecnie w Strzelinie trenuje ponad 
40 osób. Wolne miejsca  jeszcze  są, 
także zapraszam chętnych.

Jak często trenujecie? 
- Zajęcia odbywają się we wtorki 

w  godz.  17:00-20:00  i  w  czwartki 
w  godz.  16:30-20:00  w  sali  spor-
towej  przy  ul.  Staromiejskiej  64 
w Strzelinie.

Kto może spróbować swoich 
sił w judo?
- Do klubu może  zapisać  się  każ-

dy. Rekrutacje prowadzimy dla dzieci 
już od 4. roku życia, aż do niedawno 
otwartej sekcji dla dorosłych. Do tre-
nowania judo nie trzeba mieć specjal-
nych predyspozycji. Sam jestem przy-
kładem  osoby,  która  zaczynając  nie 
potrafiła  zrobić  przewrotu w  przód, 
a  po  kilku  latach  zdobyłem  medal 
Mistrzostw Polski, więc myślę, że nie 
ma tutaj limitów, również wiekowych. 
Oprócz grupy przedszkolnej, o której 
wspomniałem,  jest  też  wczesnosz-
kolna  z  klas  1-3,  starsza  od  klasy  4. 
w  górę  oraz  Masters  dla  dorosłych, 
rekreacyjna, do której mogą się zapi-
sać osoby,  które wcześniej  nie miały 
styczności ze sportem, w której uczy-
my się trochę judo, samoobrony i ele-
mentów treningu siłowego.

A z jakimi kosztami wiąże się 
trenowanie judo?
-  Koszt  zajęć  dla  grupy  przed-

szkolnej  to  80  zł  miesięcznie,  dla 
pozostałych  uczestników  –  150  zł 
miesięcznie. Na pierwsze zajęcia wy-

Zajęcia judo odbywają się w Strzelinie w każdy wtorek i czwartek w sali sportowej przy ul. Staromiejskiej

Trenerem strzelińskiej sekcji judo jest Michał Cepuch

„Nie stawiamy na wynik, 
a na rozwój” Bezpieczny sport, który daje dużo frajdy

starczą spodnie dreso-
we,  koszulka  i  butelka 
wody. Z czasem należy 
zaopatrzyć  się  judo-
gę  (kimono  do  judo) 
i  to  wszystko.  Koszt 
judogi to ok. 150 zł. 

Rozumiem, 
że zawodnicy Judo 
Tigers startują 
w zawodach?
-  Zarówno  dla  do-

rosłych jak i dla dzieci 
są  to  zajęcia  rekre-
acyjne.  Nie  nasta-
wiamy  się  na  wynik, 
a  na  rozwój.  Nato-
miast  jeżeli  są  osoby, 
które  chcą  startować 
w  zawodach,  dajemy 
im  taką  możliwość. 
Przykładem  może 
być Amelia Szczepań-
ska,  która  w  trakcie 
ferii  była  na  obozie 
kadry  wojewódzkiej, 
gdzie  przygotowywa-
ła się do przyszłego sezonu, trenu-
jąc w Centralnym Ośrodku  Sportu 
w Cetniewie. 

Jakie sukcesy odnieśliście 
w ostatnim czasie?
-  W  połowie  stycznia  braliśmy 

udział w zawodach Super Ligi Judo 
rozgrywanych  w  Oleśnicy,  w  któ-
rych  starowali  zawodnicy  z Dolne-
go Śląska i ościennych województw. 
Łącznie  550 osób w  różnych kate-
goriach  wiekowych.  Nasi  młodzi 
strzelinianie  przywieźli  worek  me-
dali,  każdy zdobył krążek w swojej 
kategorii. Dokładnie przywieźliśmy 
3 brązowe medale – Amelia Szcze-
pańska, Mikołaj  Stasienko  i Dawid 
Grondys; 3 srebrne medale – Wik-
tor Lipa, Kacper Harhala i Martyna 
Tomaszowska oraz 1 złoty – Mile-
na  Bartoszewicz.  Wszystkie  sekcje 
startują jako jeden klub Judo Tigers, 
zarówno w  zawodach międzywoje-
wódzki, jak i ogólnopolskich.

A jak wygląda trening?
- Judo jest to sport wszechstron-

ny. Treningi odbywają się na macie 
i  są  złożone  z  elementów  gimna-
stycznych,  akrobatycznych,  z  tech-
nik  judo  i  elementów  siłowych. 
Sama  rywalizacja  jest  bardzo wcią-
gająca. Warto  przy  tym podkreślić, 
że  judo  jest  sportem bezpiecznym, 
w którym nie ma uderzeń i kopnięć. 
Jest to sport rzucany, dlatego dzieci 
mogą  już od pierwszych zajęć pró-
bować rywalizować, przepychać się, 
co też im sprawia dużą frajdę. 

Dlaczego zatem warto posta-
wić na judo?
- Jest to jeden z bezpieczniejszych 

sportów.  Sama  nazwa  „judo”  ozna-
cza bezpieczną drogę, nie trzeba bać 
się  urazów.  Jest  to  też  sport  ogól-

norozwojowy.  Według  American 
College  of   Sports  Medicine  -  jest 
najlepszym  sportem  kontaktowym 
dla dzieci poniżej 13 lat. Podobnego 
zdania jest światowa federacja zdro-
wia, która twierdzi że „judo jest naj-
lepszym sportem dla dzieci w wieku 
5-12 lat”. Jest też obok pływania i za-
pasów uznawane za najbardziej ogól-
norozwojową dyscyplinę.
Dodam także, że judo jest świet-

ną formą rehabilitacji.  Jest poleca-
ne przez lekarzy przy zaburzeniach 
sensomotorycznych, skrzywieniach 
kręgosłupa, braku czucia głębokie-
go  i  tym  podobnych  chorobach 
rozwojowych.

Nie pozostaje nic, jak tylko 
spróbować...
-  Tak.  Serdecznie  zapraszam 

do  spróbowania  swoich  sił w  judo 
oraz do odwiedzenia strony judoti-
gers.pl oraz mojego profilu na Face-
booku – Trener Michał Cepuch.

Rozmawiał Bartosz Ślusarz 
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Footbag, czyli grę w zośkę 
uprawiasz od blisko 20 lat. Jak 
zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem?
-  Wszystko  zaczęło  się  jesienią 

2002  r.  na  szkolnym  boisku.  Cho-
dziłem  do  strzelińskiego  techni-
kum.  Razem  z  kolegami  z  klasy 
wypatrzyliśmy,  że  jest  coś  takiego 
jak  gra w  zośkę.  Jeszcze wtedy nie 
wiedzieliśmy  nic  o  profesjonalnej 
odmianie  czyli  footbag  freestyle. 
Michał Ostrowski, z którym chodzi-
łem do klasy, zrobił pierwszą zośkę 
(materiałowa piłka – red.) na szydeł-
ku. Na każdej przerwie ją wyciągał. 
Kopaliśmy zośkę, próbując ją łapać 
na  nodze.  Ta  zabawa  szybko  nas 
wciągnęła.  Już po kilku miesiącach, 
w grudniu, Michał i Tomek Ostrow-
scy  wzięli  udział  w  pierwszych  za-
wodach Zocha  Jam we Wrocławiu. 
Niestety,  nie  pojechałem  wtedy 
z nimi, czego później bardzo żało-
wałem. Chłopaki przyjechali z tego wyjazdu bardzo „nakręceni”  i podekscyto-
wani. Mieli okazję zobaczyć m.in. Czecha, Vaclava Klouda, ówczesnego Mistrza 
Świata. Chłopaki co prawda na tych zawodach nie osiągnęli znaczących sukcesów, 
ale  samo uczestniczenie w  imprezie było motorem napędowym do  treningów. 
Od tamtego momentu datujemy powstanie naszego klubu DST Footbag Club 
Strzelin. Swoją pierwszą zośkę kupiłem w lutym 2003 r. Znalazłem również buty, 
które nadawały się do grania i zacząłem intensywniej trenować z chłopakami. 

W tamtym czasie mało kto wiedział o tej dyscyplinie sportowej. Skąd 
czerpaliście pomysły na triki?
- Na początku lat dwutysięcznych footbag stawał się coraz bardziej modny. Można 

powiedzieć, że jest to gałąź subkultury hip-hopowej, gdyż zośkę można było kupić 
właśnie w skateshopach. Zaczynaliśmy od podstaw, czyli łapania zośki na but, a póź-
niej próbowaliśmy kolejnych trików. Źródłem wiedzy były dla nas przede wszystkim 
wspólne treningi z grupą zawodników z Wrocławia, których Tomek i Michał pozna-
li podczas pierwszych zawodów. Podglądaliśmy również triki w Internecie, ale było 
to trudne. W tamtych czasach Internet dopiero raczkował i nie był dostępny w każ-
dym domu. Były kafejki internetowe, do których często chodził Tomek Ostrowski. 
Przeszukując różne fora, nie było jeszcze wtedy popularnego dziś portalu Youtube, 
oglądał krótkie filmiki pokazowe. Ściągał je na dyskietki, a później u niego w domu 
na komputerze oglądaliśmy kilkudziesięciosekundowe filmiki, których jakość była tak 
słaba, że z ledwością można było zobaczyć zośkę. Byliśmy niesamowicie podekscyto-
wani tym, że takie triki można wykonywać. To motywowało nas do treningów. 

Początki zapewne nie należały do prostych…
- Tak,  ale na początku  stawiałem na drobne  sukcesy.  Stopniowo podnosi-

łem sobie poprzeczkę, co mnie motywowało do dalszej pracy. Z zośką jest tak, 
że najtrudniej przetrwać pierwszy rok. Jak ktoś przez ten czas nie straci zapału, 
to zostanie w tym sporcie na dłużej. 

Wasz klub szybko zaczął się prężnie rozwijać. Cenne sukcesy na are-
nie krajowej i międzynarodowej przekładały się na zainteresowanie 
zośką w naszym powiecie?
- Tak. To przede wszystkim bracia Ostrowscy w pierwszej fazie działalności 

klubu odnosili sukcesy. Do klubu zaczęły dołączać kolejne osoby. Była rotacja, 
gdyż część osób wykruszała  się po pewnym czasie. W szczytowym momen-
cie trenowało nas 12 osób. Dużą promocją były również Mistrzostwa Europy 
w 2009 r., które zostały rozegrane w naszym mieście. 

Z czasem jednak klub zaczął się kurczyć. Część zawodników zało-
żyła rodziny, a życiowe obowiązki uniemożliwiły im poświęcenie się 
treningom. Z trzonu klubu zostałeś sam. Ciężko znaleźć osoby, które 
chciałyby trenować?
- Mamy takie „zośkowe” powiedzenie, że prędzej czy później kogoś „dopa-

da” życie i przestaje grać. Faktycznie tak jest w przypadku sporej części byłych 
zawodników. Mnie również jest coraz trudniej godzić treningi i obowiązki. No-
wych osób nie ma. Ciężko jest zmotywować kogoś do uprawianie tego sportu

Rafał Kaleta

Walka 
z otyłością 
i wadami 
postawy

Stowarzyszenie  Sportowe  „Hałas 
Team”  przy  wsparciu  finansowym  
Gminy  Strzelin  realizuje  bardzo  cie-
kawy  projekt  pn.  „Zainwestuj  swój 
czas w zdrowie – kompleksowy pro-
gram przeciwdziałania otyłości  i wa-
dom postawy”. W ramach programu 
stowarzyszenie organizuje zajęcia dla 
osób z nadwagą oraz wadami posta-
wy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na te-
mat  prawidłowych  postaw,  dbałości 
o kręgosłup, a także otrzymają pakiet 
ćwiczeń dostosowany do indywidual-
nych potrzeb każdego uczestnika za-
jęć.  Program  prowadzony  jest  przez 
wykwalifikowanych trenerów oraz fi-
zjoterapeutów. Ponadto osoby biorą-
ce udział w zajęciach poznają zasady 
ogólnego żywienia wraz z materiała-
mi edukacyjnymi. Program skierowa-
ny jest do osób w wieku od 10 do 90 
lat oraz do osób z niepełnosprawno-
ścią.  Stowarzyszenie  planuje  prowa-
dzić zajęcia również w plenerze oraz 
zaprosić  gości  specjalnych.  Więcej 
informacji  można  uzyskać  pod  nu-
merem telefonu: 698 091 331. Gmina 
Strzelin wsparła projekt i przeznaczy-
ła na ten cel 5 000 zł. 

RED

Seniorzy trenują 
Gmina  Strzelin  po  raz  kolejny 

dofinansowuje  działania  Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów Oddział Rejonowy w Strze-
linie.  Seniorzy  z  gminy  Strzelin  po-
zyskali 4 050 zł na ćwiczenia siłowe 
oraz  trening  obwodowy  organizo-
wane w klubie EMS Emfit Strzelin. 
W zajęciach bierze udział łącznie 27 
osób. Ćwiczenia mają na celu popra-
wę stanu zdrowia, psychiki, integracji 
społecznej i środowiskowej.

RED  

Wezmą udział
w festiwalu 
siatkówki 
plażowej

Gminy  Strzelin  przekazała  nie-
dawno 5 310 zł UczniowskiemuKlu-
bowi  Sportowemu  Sunrise.  Środki 
zostaną  przeznaczone  na  udział 
dzieci  i  młodzieży  w  największym 
turnieju  siatkówki  plażowej w  Pol-
sce.  Turniej,  a  dokładnie  Festiwal 
Siatkówki  Plażowej  „Obłędna  Pla-
ża”,  odbędzie  się  pod  koniec maja 
w  Zbąszyniu.  Na  czterodniowy 
wyjazd  pojedzie  8  drużyn  repre-
zentujących  gminę  Strzelin.  Poza 
aspektem  sportowym,  zadanie  ma 
również na celu  rozwój umiejętno-
ści współpracy w grupie, możliwość 
integracji, a także zdobycie cennych 
doświadczeń i wskazówek niezbęd-
nych  podczas  kolejnych  zawodów 
i rywalizacji zespołowych. 

RED

Tablica korkowa zapełniona krążkami

Chce zapisać się 
w historii tego sportu

Przez dwadzieścia lat ka-
riery nazbierał ponad 100 
medali. Zawodnik footbagu 
Rafał Kaleta to wielokrot-
ny mistrz Europy i Świata. 
W wywiadzie opowiedział 
o początkach kariery, przy-
szłości strzelińskiego klubu, 
a także celach, jakie stawia 
sobie w najbliższym czasie.

A widzisz jakąś iskier-
kę nadziei dla przyszłości 
klubu?
-  Mam  nadzieję,  że  znajdę 

nieco więcej czasu, aby w nieda-
lekiej  przyszłości  zorganizować 
warsztaty  skierowane  do  mło-
dych  osób.  Być  może  udało-
by  się  kogoś  „zaszczepić”  grą 
w zośkę. Bardzo chciałbym, aby 
tradycja  footbagu nie  zaniknęła 
w naszym powiecie. Doskonałą 
okazją do poznania sportu mogą 
być  obchody  20-lecia  naszego 
klubu.  Planujemy  pod  koniec 
maja  zorganizować  spotkanie 
byłych graczy (Jam). Nie będzie 
to  wielka  impreza,  ale  zapra-
szam już dzisiaj na nią każdego, 
kto chciałby dowiedzieć się wię-
cej  o  grze  w  zośkę.  Szczegóły 
tego wydarzenia będę mógł po-
dać wkrótce. 

Przejdźmy do Twoich osiągnięć. Masz ich na swoim koncie napraw-
dę sporo.  Kilkukrotnie zdobyłeś mistrzostwo świata, wielokrotnie 
mistrzostwo Europy. Potrafisz zliczyć wszystkie medale? 
- Mam w domu tablicę korkową, na której wiszą wszystkie zdobyte medale. 

Chętnie  na  nią  zerkam. Od  razu  przypominają mi  się  poszczególne  zawody. 
Wszystkie pamiętam doskonale nie tylko dlatego, że wiążą się z medalami, ale 
również z bardzo miłymi wspomnieniami wokół zawodów. W ciągu 20 lat na-
zbierałem ponad setkę medali i podiów. 

Które z osiągnięć jest dla Ciebie najważniejsze? 
- Największą wartość ma dla mnie pierwszy złoty medal Mistrzostw Świata, 

który zdobyłem w 2010 r. w Oakland w Stanach Zjednoczonych. Muszę przy-
znać, że wystartowała wówczas bardzo mocna ekipa. Wywalczenie mistrzostwa 
w konkurencji Sick 3 (polegająca na wykonaniu trzech jak najtrudniejszych tric-
ków połączonych ze sobą – red.) w gronie najlepszych zawodników było dla 
mnie wielkim osiągnięciem. 

Za osiągnięcia sportowe w 2020 r. (m.in. I miejsce Mistrzostw 
Świata w Footbagu) otrzymałeś od Gminy Strzelin nagrodę 8 tys. zł. 
Na co przeznaczysz te pieniądze? 
-  Raczej  będą  to  prywatne  rzeczy,  ponieważ  mam  obecnie  sporo  wydat-

ków związanych z remontem domu. Oczywiście część tej nagrody przeznaczę 
na sport, a będzie w tym roku do tego okazja, gdyż w lipcu odbędą się dwie 
duże imprezy - w Jaworznie Mistrzostwa Europy, zaś w Krakowie Mistrzostwa 
Świata. Zawody po przerwie spowodowanej pandemią przeprowadzone zosta-
ną w formie stacjonarnej.

W obu imprezach będziesz brał udział?
-  Tego  jeszcze  nie wiem. W  ostatnim  czasie  borykałem  się  z  problema-

mi zdrowotnymi – dwukrotnie przechorowałem COViD-19, do tego doszła 
kontuzja kolana. Wykluczyło mnie to na kilka miesięcy z treningów. Ostatni 
przeprowadziłem w sylwestra 2021 roku. Będę chciał wrócić do treningów, 
gdy zrobi się cieplej na zewnątrz. Nie ukrywam, że zmieniło się moje życie 
prywatne – na świat przyszła córeczka. Mam teraz mniej czasu, aby w pełni 
zaangażować się w treningi. Jeśli uda się odbudować formę, aby móc rywali-
zować na wysokim poziomie to będę rozważał udział w zawodach. Na pewno 
pojawię się na Mistrzostwach Europy, ponieważ będę współorganizował nie-
które konkurencje footbag freestyle. 

Jakie cele stawiasz sobie na najbliższą przyszłość?
- Chciałbym wrócić do treningów i gry. Moja kariera powoli zmierza do koń-

ca.  Mam  jeszcze  kilka  celów,  które  chciałbym  zrealizować.  Specjalizuje  się 
w konkurencji Sic 3. Chciałbym zapisać się w historii tego sportu. Będę starał 
się połączyć trzy triki o bardzo wysokiej skali trudności, których nikomu dotąd 
nie udało się wykonać. 

Rozmawiał Jakub Olejnik
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Przed nami kolejna, 
już szósta, edycja 
gry terenowej „Strze-
lin Express”. W tym 
roku odbędzie się 
w weekend 14-15 
maja. Przypomnijmy, 
że organizatorem 
gry jest Stowarzysze-
nie „Gramy o życie”, 
a akcja ma charakter 
charytatywny. 

Zabawa  wzorowana  jest 
na  programie  rozrywkowym 
nadawanym  przez  TVN 
„Azja Express”.  - Wracamy 
do pierwotnej wersji gry 
i do udziału zapraszamy 
pary –  informuje  pomysło-
dawca  zabawy,  a  zarazem 
prezes  stowarzyszenia  Luca 
Krzysztofczyk.  Zgłoszenia 

Na uczestników gry czekają wymagające zadania (zdjęcie archiwalne wykonane podczas jednej z edycji)

Po dwuletniej przerwie wy-
muszonej  pandemią  korona-
wirusa w Strzelinie rozegrano 
czwartą  edycję  Memoriału 
Szachowego  im.  Zbigniewa 
Chomickiego.  Zawody  orga-
nizowane  przez  Strzelińskie 
Centrum  Sportowo-Eduka-
cyjne oraz trenera strzelińskiej 
sekcji  szachowej  Andrzeja 
Sobolewskiego  odbyły  się 
w  sobotę,  19  marca  w  sali 
konferencyjnej  Urzędu  Mia-
sta i Gminy Strzelin. W sumie 
wystartowało  ponad  20  sza-
chistów.  Zwycięzcą  turnieju 
został  Vadim  Razin  (Khmel-
nitskyi).  II  miejsce  zdobył 
Kamil  Stachowiak  (KSz  Po-
lonia  Wrocław),  a  III  Fran-
ciszek  Sernecki  (TSz  Sko-
czek Sędziszów Małopolski). 
W klasyfikacji kobiet miejsca 
medalowe zdobyły: I miejsce 
- Viktoria Shvets  (Khmelnit-
skyi),  II  -  Natalia  Rogacka 
(WKSz  Hetman  Wrocław), 

 Turniej szachowy udało się przeprowadzić po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa

Oto laureaci Memoriału Szachowego im. Zbigniewa Chomickiego

Zagrali po raz czwarty 

Turniej na cześć 
strzelińskiego 
szachisty

III  -  Martyna 
Kuriata  (SCSE 
Strzelin).  W  kla-
syfikacji  junio-
rek  i  juniorów 
do  16  lat  sekcji 
SCSE najlepszym 

zawodnikiem  został  Piotr 
Woroniecki,  a  zawodniczką 
Martyna  Kuriata.  Statuetkę 
dla  najlepszego  zawodnika 
turnieju  tradycyjnie  ufun-
dowała  rodzina  Zbigniewa 
Chomickiego.  Miłym  akcen-
tem  turnieju  było  wręczenie 
przez Prezesa Dolnośląskiego 
Związku Szachowego - Alek-
sandra  Sokólskiego  Odznak 
Przyjaciel  Szachów,  które 
trafiły  do  dyrektor  Publicz-
nej  Szkoły Podstawowej nr  5 
w  Strzelinie  -  Grażyny  Ziół-
kowskiej  i  wicedyrektor  pla-
cówki Heleny Kasperkiewicz. 

Dla przypomnienia dodaj-
my,  że  Zbigniew  Chomicki 
był  znanym  strzelińskim 
szachistą. Wielokrotnie zdo-
bywał tytuł mistrza Strzelina 
i powiatu strzelińskiego. Był 
również  laureatem  kilkuset 
krajowych  i  międzynarodo-
wych  turniejów  szachowych. 

W 1971 r. uzyskał uprawnie-
nia Sędziego Szachowego II–
giej  klasy  Polskiego  Związ-
ku  Szachowego.  Od  1965  r. 
do  2009  r.  prowadził  zajęcia 
sekcji  szachowej  w  Strzeliń-
skim  Ośrodku  Kultury,  za 
co w 2002 r. został odznaczo-

ny tytułem Przyjaciel Kultury, 
za niezwykłą pasję wkładaną 
w  kształcenie  wciąż  nowych 
zastępów  szachistów.  Dzię-
ki niemu w  tutejszej  lokalnej 
społeczności  szachy na  stałe 
wpisały  się  codzienny  sport 
rozrywkowy.

RED

Pary powalczą w charytatywnej grze
przyjmowane  będą 
do  piątku,  15  kwiet-
nia. Pary mogą zrobić 
to  np.  za  pośrednic-
twem  messengera, 
wysyłając wiadomość 
na fanpage stowarzy-
szenia  „Gramy  o  ży-
cie”  lub  bezpośred-
nio  w  siedzibie  przy 
ul.  Bolka  I  Świdnic-
kiego  5  w  Strzelinie. 
Warunkiem  uczest-
nictwa w zabawie jest 
pełnoletność  oraz 
opłata  wpisowego, 
dzięki  któremu  or-
ganizatorzy  wykupią 
m.in.  ubezpieczenie 
uczestników.  Nie  ma 
limitu  zgłoszeń.  Im  więcej 
zgłosi się par, tym zabawa bę-

dzie  ciekawsza,  jednocześnie 
przekładając  się  na  charyta-
tywny cel przedsięwzięcia.    

Przypomnijmy,  na  czym 
dokładnie polega gra tereno-
wa. Organizatorzy przygoto-

wują kilkanaście stacji, 
na  których  uczestnicy 
wykonują różnego ro-
dzaju  zadania  spraw-
nościowe  i  umysłowe. 
Z  gry  odpadają  pary, 
których  łączny  czas 
dotarcia  i  wykonania 
zadania na danej stacji 
jest najgorszy. Utrud-
nieniem  dla  uczestni-
ków  jest  brak  możli-
wości  podróżowania 
własnym  autem  oraz 
korzystania ze swoich 
telefonów  komórko-
wych. Treść zadań jest 
objęta  ścisłą  tajem-
nicą,  która  ujawnio-
na  zostanie  dopiero 

w trakcie konkurencji. Zgła-
szając  się  do  zabawy  warto 

wziąć pod uwagę, iż gra roz-
planowana  jest  na  dwa  dni, 
a  organizatorzy  nie  przewi-
dują  powrotu  uczestników 
do domów. - Osoby, które 
słyszały lub brały udział 
w naszej zabawie wiedzą, 
że muszą przygotować 
się na wszystko. Szykuje-
my pewne niespodzianki, 
dlatego warto być czuj-
nym od samego początku 
– zaznacza  Krzysztofczyk. 
Tak jak w poprzednich edy-
cjach  akcja  ma  charakter 
charytatywny.  Uczestnicy, 
wyposażeni  w  identyfikato-
ry  będą  zbierali  do  puszek 
pieniądze  na  podopiecz-
nych  stowarzyszenia.  Zwy-
cięska  para  będzie  mogła 
zdecydować,  na  konto  któ-
rego  z  podopiecznych  trafi 
cała zebrana suma. 

Jakub Olejnik


